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Ormoške novice

Glasilo Občine Ormož, številka 56, marec 2022

Kaj bi bil primeren uvod v prispevek o knjigah in knjižnici?  
Kakorkoli obračamo misli, ideje in besede, srž vsega je v 
tem, da je branje vedno dobra izbira. Razvedri, potolaži, 

zabava, poučuje, poglablja in širi. Torej, vabljeni  med platnice, 
vabljeni med naše odlično založene knjižne police. Vzemite si čas 
za knjigo, zagotovo bodo učinki pozitivni.
Za dodatno motivacijo k branju in za promocijo bralne kulture 
knjižničarji pripravljamo raznolike dogodke za vse generacije. Če 
tudi vi že komaj čakate druženja in kulturne dogodke, pripeljite 
otroke na pravljične urice, ki so v ormoški knjižnici vsak četr-
tek ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci vsak  drugi torek v 
mesecu ob 16. uri, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi vsako 
drugo sredo ob 17. uri in v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž vsako 
tretjo sredo ob 17. uri. V času, ko vaši malčki uživajo v bogatem 
pravljičnem svetu, si lahko privoščite klepet z ostalimi starši, va-
šimi sokrajani, preberete časopise in si izposodite hrano za vašo 
dušo. 
Nekaj časa pa namenite tudi druženju v prostranostih domišljij-
skih svetov odraslih. Vabimo vas na literarne pogovore, predava-
nja, ustvarjalne delavnice, filmske večere, potopise, oglede prilo-
žnostnih razstav, druženja bralnih klubov …
V mesecu marcu vam predstavljamo novost, nadgradnjo zelene 
knjižnice. Ekološka problematika se dotika vsakega od nas in 
pred njo si ne smemo zatiskati oči, zato se pridružujemo Goriški 
knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica in vzpostavljamo knjižni-
co semen, ki je eden od načinov ohranjanja avtohtonih sort in 
biotske pestrosti kulturnih rastlin. Namenjena je vsem, ki doma 
pridelujete svoje vrtnine, se zavedate pomena zdravih domačih 
semen, ohranjanja avtohtonih vrst rastlin ter ste pripravljeni za 
skupno dobro darovati nekaj svojega časa, truda in zalog doma-
čih semen. Knjižnica semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le 

da si v njej ne izposojate knjig, temveč domača semena, iz katerih 
vzgojite rastline, pridelate nova semena in nato del teh vrnete v 
knjižnico. Vabimo vas, da z nami delite del svojih doma pridela-
nih semen in obogatite zalogo naše in vaše knjižnice semen.

Da ne bi česa zamudili, nas spremljajte na družbenih omrežjih in 
na www.orm.sik.si. Za vas izpostavljamo:
- Ogled razstave ilustracij Melanie Habjanič v Knjižnici Ormož.
- Literarni večer s Ksenijo Trs Kdo se boji črnega moža? v četr-

tek, 10. marca, ob 18. uri v Knjižnici Ormož. 
- Literarni večer s Tonetom Peršakom Avtoštop v četrtek, 17. 

marca, ob 18. uri v Knjižnici Ormož. 
- Literarni večer z Alenko Čurin Janžekovič Sam bog naj jo bere 

v petek, 18. marca, ob 19. uri v dvorani kulturnega doma na 
Kogu. 

- 21. marca bomo od 8. do 17. ure v Knjižnici Ormož izvedli 
zbiranje domačih semen za knjižnico semen. Ob 17. uri  sledi 
ogled dokumentarnega filma Seme: Zamolčana zgodba.

- Ustvarjalna delavnica Nakit iz porcelana pod vodstvom Urše 
Ambrož ob sredah, 23. 3., 30. 3. in 6. 4., ob 17. uri v Knjižnici 
Ormož.

- Torkovi filmski večeri ob 17. uri v Knjižnici Ormož:  v torek, 
29. marca, Mož z imenom Ove (švedska komična drama reži-
serja Hannesa Holma), v aprilu in maju sledijo še drama Bra-
lec, dramatičen triler Zvesti vrtnar in apokaliptična pustolo-
vska drama Cesta. 

- Sejem knjig ob svetovnem dnevu knjige.
- Obeležje Noči knjige.
- Pravljični večer za odrasle z glasbenim gostom Domnom Za-

dravcem v četrtek, 19. maja, ob 19. uri v Knjižnici Ormož.

Zdravilne moči knjig 
Besedilo: Marijana Korotaj

V vrtcu Miklavž pri Ormožu in Kog se je leto pričelo obetavno
Letošnji januar smo tako v vrtcu Miklavž pri Ormožu kot v vrtcu 
na Kogu po raznih boleznih, ki so nas pestile celo jesen, pričeli 
precej obetavno, s skoraj polnimi skupinami otrok. Ko so medije 
preplavile novice o ogromnem porastu okužb s koronavirusom iz 
različnih delov Slovenije, pri nas o tem ni bilo ne duha ne sluha. 
A situacija se je že proti sredini januarja obrnila. Soočati smo se 
pričeli s številnimi okužbami in karantenami tako med otroci kot 
med zaposlenimi, igralnice so pa iz dneva v dan postajale bolj 
prazne. 
A s skupnimi močmi in obilico optimizma smo skorajda prema-
gali te težke dni. Spomladansko sonce nas že veselo boža, igral-
nice so ponovno polne otroškega smeha, igre, razigranosti. Polni 

upanja zremo v prihajajoče mesece, ko se nam, po sproščanju 
ukrepov,  obeta mnogo dni dejavnosti, projektov, hkrati pa tudi 
srčno upamo, da se nam letos uresničijo obljube o novem vrtcu, 
ki bi razbremenil natrpane igralnice. Kdo ve, mogoče pa bodo 
otroci, ki sem nam bodo pridružili v novem šolskem letu, že za-
korakali v nove prostore.

Vljudno vabljeni na 
vpis v naša vrtca; 
mi se vas že iz srca 
veselimo!
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