
V tem jesenskem obdobju so 
v knjižnici Franca Ksavra Meška 
Ormož vsako leto organizirali pri-
reditve, na katere so vabili obisko-
valce. Letos prireditev niso mogli 
organizirati, zato praznovali dru-
gače, virtualno. 

»S predstavitvami smo obisko-
valce virtualno popeljali po krajev-
nih knjižnicah v Središču ob Dravi, 
Sv. Tomažu in Ivanjkovcih. Kaj leži 
na knjižnih policah, kdaj so knjižni-
ce odprte, na katere dogodke smo 
vas in vas še bomo vabili v priho-
dnosti,« so povedali v knjižnici. 
Akcija je namenjena vsem, pomeni 
pa tudi odlično priložnost, da se 
z delovanjem in ponudbo knjižni-
ce seznanijo tisti, ki jo obiskujejo 
manj pogosto. Poleg tega kot no-
vost ponujajo tudi nakup darilne-
ga bona knjižnice.

Največji izziv, s katerim se vse 
knjižnice srečujejo letos, je zago-
tavljanje dostopnosti do knjižnega 
gradiva. Čeprav so v preteklosti že 
omogočali izposojo knjig z mini-
malnim stikom, pa so ob spomla-

danskih ukrepih tudi v Ormožu 
morali zapreti vrata. Sedaj zaprtje 
ni potrebno, so pa v veljavi ukrepi, 
ki jih je treba spoštovati.

»V izposojo ponujamo številna 
najrazličnejša gradiva in vsebine. 
»Dostop do knjižnih polic je omo-
gočen v vseh enotah knjižnice,« je 

zagotovila direktorica Milica Šavo-
ra. Pri tem so v veljavi omejitve v 
zvezi s številom oseb, ki so lahko 
v zaprtem prostoru. V osrednji 
knjižnici v Ormožu se tako lahko 
hkrati nahaja do 30, v krajevnih 
pa največ po dva obiskovalca. »Če 
obiskovalci do nas ne morejo, pa 

smo še vedno dostopni s številni-
mi brezplačnimi elektronskimi sto-
ritvami. Med drugim imajo člani 
knjižnice dostop do branja najno-
vejših številk dnevnih časopisov in 
revij preko spletne storitve,« so še 
dodali  v knjižnici.

Ormoška knjižnica praznuje virtualno
Letošnje praznovanje tedna slovenskih splošnih knjižnic je potekalo pod sloganom »Moja knjižnica povezuje«. 
Poudarek celotedenske akcije je predaja sporočila, da so knjižnice za svoje uporabnike vedno dostopne. V or-
moški knjižnici so v duhu aktualnih ukrepov pripravili virtualno predstavitev knjižnice, tako osrednje kakor 
tudi treh krajevnih knjižnic.

Foto: Knjižnica Ormož

»Vse enote knjižnice – v Ormožu, Središču ob Dravi, pri Svetem Tomažu in v Ivanjkovcih, obratujejo po običajnem 
delovnem času. V skladu s predpisi omogočamo dostop do knjižnih polic in izvajamo izposojo,« je povedala Milica 
Šavora, direktorica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož.
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