
»Deca fküp na knjižni küp!«
Letošnja pomlad je bila s covid omejitvami zaznamovana tudi v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož. Dobro 
utečena dolgoletna praksa dela z najmlajšimi je namreč zaradi sistemskega zaprtja knjižnic na ravni države 
povsem zastala. V zadnjih dneh šolskih počitnic pa se pravljični svet pridno vrača v otroški vsakdan.

V drugi polovici avgusta se ot-
roci lahko odpravijo po sledovih 
čarovnije iz knjige čisto vsak de-
lovnik po nekoliko drugačni poti. 
Zaposleni v ormoški knjižnici so 
namreč pripravili bogat program, 
in to ne le v obliki prebiranja ali 
pripovedovanja pravljic. Za otroke 
so pripravili pravljične ure plesa, 
risanja, družabnih iger, tematske 
dneve, otroci so lahko spoznavali 
tuje jezike in pa seveda domačo, 
prleško besedo. 

S tako bogatim in raznolikim 
programom delavnic si v knjižnici 
prizadevajo, da bi že pri najmlaj-
ših prebudili zanimanje za knjigo. 
»Prvotna zamisel o poudarku pr-
leškega narečja je širila tudi naše 
ideje za izvedbo ostalih vsebin. 
Vse pa seveda s ciljem, da otroke 
navajamo na poslušanje zgodb, 
spodbujamo pozornost, vztrajnost 
in koncentracijo ter da postanejo 
in ostanejo naši redni obiskovalci,« 
je povedala direktorica Knjižnice 
Frana Ksavra Meška Milica Šavora. 

Nazaj med knjižne 
police

Vsi ukrepi v zvezi obvladova-
njem epidemije so zarezali v bral-

ne navade ljudi. Tako so tudi v 
knjižnici opazili, da so se nekateri 
obiskovalci oddaljili od svoje rutine 
izposoje knjig in sedaj s tem pro-
gramom po svoje tudi odgovarjajo 

na aktualni izziv. »Otroci se niso 
vrnili med knjižne police v takšnem 
številu, kot je to bilo prej. Tudi iz-
posoja knjig za otroke je precej 
manjša. Otroke tako še v času zad-
njih počitniških dni skušamo opo-
zoriti nase in jih ponovno privabiti 
med knjižnične police, predvsem 
pa pritegniti k branju, saj se zave-
damo, kako velikega pomena je to 
zanje pri njihovem razvoju. Namen 
programa je privabiti nazaj naše 
najmlajše uporabnike oziroma dru-
žine,« je dejala Milica Šavora, ki je 
po prvih dneh izvajanja delavnic 
zadovoljna z obiskom. 

V Ormožu so tako še v tem ted-
nu na delavnicah dobrodošli vsi 
otroci, tudi tisti, ki so doma izven 
meja občine, prav tako pa so do-
brodošli tisti nekoliko starejši »ot-
roci«, ki še vedno radi prisluhnejo 
modrostim iz sveta zgodb. 

Delavnice potekajo ob delovni-
kih vsak dopoldan na letni terasi 
knjižnice.Foto: M24

Fotografi ja je simbolična.
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