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Po dobre zgodbe v knjižnico
Bliža se konec leta. To je tudi čas, ko se ozremo nazaj
na svoje dosežke in stremimo k novim ciljem, izzivom
in novemu, še boljšemu prihajajočemu letu. V tem letu
se je na natečaju za najboljšo zeleno knjižnico na svetu
Knjižnica Ormož s predstavitvijo Zelena knjižnica
združuje lokalno skupnost na poti do trajnostnega
razvoja uvrstila v ožji izbor za omenjeno nagrado, med
štiri najboljše zelene knjižnice na svetu, skupaj s
predstavniki Avstralije, Kanade in Kitajske. Prav tako
smo ponosni na pohvalo Združenja slovenskih splošnih
knjižnic za najboljše projekte knjižnic, in sicer za projekt
Knjižarjenje – radijsko oddajo, ki se pripravlja v
sodelovanju z Radiem Prlek, ter utrinke iz knjižnice, ki
jih lahko spremljate na lokalni KTV. Z omenjenim
projektom smo se približali potencialnim
uporabnikom, ki nimajo stika s knjižnico in je ne
zaznavajo kot del svojega življenja. Z natečajem
Pesem za kavo smo se uvrstili med 11 najboljših dobrih
praks na svetu po mnenju Ameriškega knjižničarskega
združenja. Se še spomnite svojih verzov, ki ste jih
zapisali v zameno za zavojček kave?
Tudi v knjižnici smo za vas, dragi bralci, izbrali
zanimivo paleto projektov, knjižnih novosti, ki vas
pričakujejo.
V Knjižnici Ormož si lahko ogledate priložnostno
razstavo o rojaku, popotniku, profesorju, poliglotu,
pesniku, pisatelju in prevajalcu Božidarju Flegeriču, ki
se je rodil v Vodrancih, mineva pa že 180 let od
njegovega rojstva.
Odrasle bralce vabimo, da se pridružijo Bralni znački
za odrasle, ki poteka od 15. novembra 2021 do 31.
maja 2022. Knjižničarji Knjižnice Franca Ksavra Meška
Ormož smo za vas pripravili seznam priporočenih del
V sozvočju z naravo, ki obravnavajo raznoliko zeleno
tematiko. Za opravljeno bralno značko je potrebno
prebrati vsaj 5 knjig s seznama in izpolniti bralno
mapico. Dobrodošlo je tudi, da z nami delite svoje
ocene, občutke in misli o prebranem ter citate iz knjig,
ki so vas navdušile. Mapice so na voljo v vseh naših
knjižnicah in jih lahko oddate v kateri koli izmed naših
knjižnic (osrednji ali krajevnih).
Če želite spoznavati svetove, ki jih ne bi nikoli obiskali,
in ljudi, ki jih nikoli ne bi srečali, pa vam samo branje
ni dovolj oziroma poleg branja radi gledate tudi filme,
vas vabimo k sodelovanju v Filmski znački. Za vas smo
pripravili priporočilni seznam 25 kvalitetnih filmov na
DVD-jih, ki so posneti po literarnih predlogah. Za
osvojitev te značke si je potrebno do konca marca
2022 ogledati 5 filmov (lahko tudi filme po lastni izbiri).
V veselje nam bo, če boste prebrali tudi knjige, po
katerih so posneti, ni pa nujno. Priporočilni seznam vas
že čaka v naših knjižnicah.
Tudi na naše najmlajše nismo pozabili. Za njih smo
pripravili Pikino bralno značko, ki jo pripravljamo v
sodelovanju s Knjižnico Velenje. Sodelujejo lahko vsi
člani knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole.

Pikina bralna značka traja vsako leto od septembra do
septembra naslednje leto. Vsak Pikin bralec mora na
leto prebrati vsaj štiri knjige s seznama, nato v Pikino
beležko zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega
gradiva. Beležko odda v katerikoli naši knjižnici. Prav
tako otroke od 3. do 8. leta čaka v knjižnici mesečna
nagradna uganka – Detektiv Knjižko. Za malo starejše
vedoželjneže (od 9 do 13 let), ki si želijo »natrenirati«
svoje možgane, pa smo pripravili spletni nagradni
kviz, ki poteka na naši spletni strani. Vsebinsko se
navezuje na določeno temo in se rešuje vsake tri
mesece (oktober–december, januar–marec …). V
novem letu bodo tako na račun prišli vsi mladi ljubitelji
besedila v oblačkih – stripov.
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 ter tako
sodelovali na natečaju Recepti življenja – pišemo z
roko. To so lahko recepti za okusne 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
zahvalo pa boste prejeli darilce, ki bo posladkalo vaše
življenje.
Če se še niste odločili, s katero knjigo bi si daljšali
zimske popoldneve, vas vabimo, da nas obiščete. Za
vas smo pripravili pester izbor gradiva, ki vas bo ogrelo
ob skodelici čaja ali kave. Naj vas spomnimo, da
imamo v središki knjižnici tudi raznolik izbor revij, ki kar
kličejo, da si jih izposodite (revije Radar, Naša žena,
Unikat, Ona plus, Prostočasnik, History, Science
Illustrated, Moj mali svet, Dom2 …). Verjamemo, da
boste knjigoljubi zagotovo našli kaj zase.

Knjižničarji priporočamo:
Za odrasle:
1. H. Groen: Zadnji skrivni dnevnik Hendrika
Groena, starega 90 let (založba Mladinska knjiga,
2021), roman
2. H. Morris: Tri sestre (založba Hiša knjig, 2021),
roman
3. C. Lackberg: Srebrna krila, (založba Učila, 2021),
kriminalni roman
4. P. Giordano: Raztrgajmo nebo (založba Mladinska
knjiga, 2020), roman
5. I. Svetek: Rdeča kapica (založba Beletrina, 2021),
kriminalni roman
6. F. Backman: Tesnoba do roba (založba Mladinska
knjiga, 2020), roman
7. B. Kolar: Potopimo Islandijo (založba Goga,
2021), roman
8. E. Ferrante: Zlagano življenje odraslih
(Cankarjeva založba, 2021), roman
9. B. Šušteršič: Vzgoja lastnih sadik (založba Brigitin
vrt, 2021), priročnik



Za otroke in mladino:
1. Tina A. Pupis: Zebra v ogledalu (založba Miš,
2021), slikanica
2. M. Jusafzaj: Malala in čarobni svinčnik (založba
Grafenauer, 2021), slikanica
3. M. K. Musil: Lev Izidor (založba Pivec, 2021),
slikanica
4. A. Eggert: Želja po jahanju (Skrivnost, 2021),
kratka proza
5. D. Pilkey: Pasji mož. Kažin in kazen (založba
Mladinska knjiga, 2021), strip
5. K. Ohlsson: Srebrni deček (založba Miš, 2021),
mladinski roman
6. K. Roskifte: Vsi skupaj štejejo (založba Modrijan,
2021), poučna slikanica
7. R. Bratby: Klasična glasba (založba Narava,
2021), poučna slikanica

Nenazadnje vam želimo miren december in
radodarno, prijazno in knjig polno leto 2022.
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