
Leto 2020 in 2021  si bomo vsekakor zapomnili po pandemi-
ji, ki je korenito spremenila naša življenja, življenja naših 
uporabnikov, hkrati tudi delovanje knjižnic, za katere je bil 

velik izziv, kako v korona času omogočiti uporabnikom dostop 
do čim več storitev, ki so jih bili deležni pred zdravstveno krizo. 
Ves čas smo si prizadevali ohraniti in vzdrževati pristen in prija-
zen stik z uporabniki, ne le z možnostjo izposoje gradiva ampak 
tudi z izvajanjem nekaterih prireditev.

Na mladinskem oddelku smo v novo šolsko leto vstopili optimi-
stično in pripravljeni na srečanja z našimi mladimi bralci. V okvi-
ru krajevnega praznika smo na letni terasi pripravili dogodek za 
otroke, kjer so otroci spoznali želvico Elo Počasnelo in se zabavali 
ob ustvarjanju in poslikavi obraza. Pričeli smo z izvajanjem pra-
vljičnih uric v ormoški knjižnici vsak četrtek ob 17. uri, v enotah 
knjižnice pa enkrat mesečno, do začetka novembra, ko smo za-
radi epidemioloških ukrepov odpovedali vse prireditve. Dan, ko 
je načrtovana pravljična ura, je za izvajalko poseben dan, saj se 
takrat ustvarijo prijetni trenutki, naj bo to ob poslušanju zgod-
be ali ob aktivnostih po njej. Zato pogrešamo ta naša druženja 
z družinami, pristen stik in potrditev, da nam je zgodbo uspelo 
prikazati tako kot smo želele. 
Veseli smo obiskov otrok iz vrtcev, učencev osnovnih šol in sre-
dnješolcev. Prav vsaka skupina zahteva določeno pripravo in naš 
vložen trud je poplačan ob njihovih odzivih - zvedavih pogledih, 
čudenju pri srečanju z novimi knjigami ali navdušenjem nad no-
vimi temami. Cilj ob tovrstnih druženjih je seveda vzgajati bralce 
za vse življenje in če začnemo pri najmlajših, imamo toliko večje 
možnosti, da vplivamo na postavljanje prioritet v njihovem živ-
ljenju.
V času, ko imamo manj stikov, vabimo otroke, ki želijo preizkusi-
ti svoje znanje, k reševanju nagradnega spletnega kviza. Še vedno 
pa za mlajše otroke pripravljamo mesečno knjižno uganko De-
tektiv Knjižko, ki jo je možno reševati v knjižnici. 
Tudi obiska odraslih smo vedno veseli. Do začetka novembra 
smo izvedli vse načrtovane dogodke, preostale do konca leta pa 
smo zaradi varovanja zdravja odpovedali. Nikakor pa knjižnica 
ne miruje. Knjige so še zmeraj prosto dostopne in vabijo, da si 
jih izposojate in berete, pripravili pa smo tudi več aktivnosti. V 
Tednu splošnih knjižnic smo začeli z akcijo podarjanja članarine 
novo vpisanim članom za koledarsko leto 2021. V decembru pa 
so spet aktualni darilni boni za članarino, s katerimi lahko ob-
darite vaše najdražje. Za ljubitelje branja po seznamih smo prip-
ravili novo sezono Bralne značke za odrasle in letos prvič tudi 
Filmsko značko, v kateri si ogledate film in preberete literarno 
predlogo. 
Da pa ne boste samo brali, vas vabimo na natečaj Recepti življe-
nja – pišemo z roko. Se še spomnite, kdaj in kaj ste zadnjič pisali z 
roko? Veseli bomo, če boste kanček svoje neponovljivosti delili z 
nami in zapisali vaše recepte življenja. To so lahko recepti za oku-
sne jedi, lahko pa so modrosti, misli, življenjska vodila - recepti 
za življenje. Z roko napisane recepte oddajte v Knjižnici Ormož 
ali katerikoli od krajevnih knjižnic do 10. januarja 2022, v zah-
valo pa boste prejeli darilce, ki bo posladkalo vaše življenje. Pri-

spevke bomo uredili v e-knjižico in jih ob začetku Tedna pisanja 
z roko, 17. januarja 2022, predstavili na razstavi. 
Če se bodo razmere izboljšale in bo druženje dovoljeno, bomo 
13. januarja 2022 lahko uživali v Pravljičnem večeru za odrasle, v 
nadaljevanju pa na srečanjih z gostujočimi literati in na slovenski 
kulturni praznik, kot prejšnja leta, na Dnevu odprtih vrat ormoš-
ke knjižnice. 
Vabimo vas v knjižnico, med dobro založene police, kjer najdite 
kaj zase in mimogrede preverite, katere knjige so zasedle častno 
mesto v novoletni knjižni smrečici. 

Želimo vam lepo preživete praznične dni v družbi vam najdražjih 
oseb in junakov, veliko sreče in zdravja ter dobrih knjig v priha-
jajočem letu.
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