
Knjižnica Ormož leto 2021 zaključuje s še eno nagrado, s 
še enim uspehom. Po uvrstitvi med štiri najboljše zelene 
knjižnice na svetu na natečaju IFLA Green Library Award 

2021 in uvrstitvi projekta Pesem za kavo med 11 najboljših pra-
ks na svetu v času pandemije po mnenju Ameriške knjižničarske 
zveze, smo priznanje tokrat prejeli iz rok domače strokovne jav-
nosti. V Tednu splošnih knjižnic je namreč Združenje splošnih 
knjižnic podelilo nagrade za najboljše projekte splošnih knjižnic, 
ki kažejo inovativen pristop k strokovnemu knjižničarskemu delu 
oziroma k oblikovanju storitev za uporabnike. Med prijavami so 
izstopali, kot so zapisali v združenju, nekateri zelo posebni pro-
jekti, ki jim je komisija izrekla posebno pohvalo, saj so jih knjižni-
ce oblikovale z veliko mero občutka 
za svoje okolje in ljudi v njem - Knji-
žnica Franca Ksavra Meška Ormož 
je to storila s projektom Knjižarjenje.

Knjižariti smo v sodelovanju z Ra-
diom Prlek pričeli decembra 2019, 
ko je bila predvajana prva mesečna 
radijska oddaja, takrat še brez ime-
na, s katero smo knjižnico in branje 
skušali približati vsem, ki z njima ni-
majo ali imajo le malo stika. Za od-
dajo knjižničarji vsak mesec spišemo 
besedilo, v katerem predstavimo de-
lovanje knjižnice, knjižne novosti in 
sezname najbolj branih knjig, prip-
ravimo scenarij in zvočne posnetke 
s knjižničnih dogodkov, naredimo 
izbor slovenske glasbe s knjižnič-
nih polic ter oddajo posnamemo, za 
montažo in predvajanje pa poskrbijo 
na Radiu Prlek, kjer se lahko s knji-

žnico po radijskih valovih družite vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Čas korone je prinesel veliko novosti tudi v knjižničarstvo. Knji-
žnice smo pričele vlagati veliko truda v to, da smo čim več svojih 
vsebin približale uporabnikom tudi na vizualen način, še zlasti 
preko spletnih medijev. Januarja 2021 je tako zaživelo še Knji-
žarjenje na KTV Ormož, za katero se pripravijo posnetki v lastni 
produkciji v dolžini do 90 minut, vsebine se dopolnijo s prispevki 
iz arhiva KTV Ormož, predvajane so pa vsak torek v mesecu. 

V knjižnici bomo z vami, upamo, da še naprej uspešno, knjižarili 
tudi v prihodnje, vse bralce, poslušalce in gledalce pa vabimo, da 
si praznične dneve polepšate s knjigo, pravljico ali morda celo 
ogledom ali poslušanjem še enega projekta, s katerim navdihuje-
mo slovensko strokovno javnost.
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Knjižarjenju in Knjižnici Ormož posebna 
pohvala Združenja splošnih knjižnic


