
Ormoške novice

10 Glasilo Občine Ormož, številka 57, junij 2022

Knjige nas popeljejo na številna popotovanja. Knjižnice 
na še zanimivejša – popeljejo nas k novim, drugačnim 
zgodbam, tistim, ki se skrivajo za platnicami, ljudem, ki 

jih pišejo, življenjem, ki spreminjajo. Nekaterim, prav posebnim, 
smo se posvetili v preteklih tednih in mesecih: Kseniji Trs, Alen-
ki Čurin Janžekovič, Marcosu Tavaresu, Lauri Mohorko Kumer, 
Tonetu Peršaku, Mariji Gašparič, Bojanu Borku. Vsak izmed njih 
s svojo zgodbo, ki bralcem odpirajo svetove. Drugi bodo pa z no-
vimi knjižnico v Ormožu obiskali v prihodnjih dneh in mesecih.
Junij bomo pričeli - športno. V prvih junijskih dneh se nam bosta 
pridružila starosta slovenskega alpskega smučanja Tone Vogrinec 
in pisatelj ter novinar Marko Radmilovič, ki bosta v sklopu Be-
letrininih trubadurjev predstavila (avto)biografijo Vsi me kličejo 
Tona. Za zdravo telo in ne le duha bomo skrbeli v soboto, 11. 
junija, ko se bomo v okviru praznovanja občinskega praznika 
občine Ormož in v sodelovanju s Planinskim društvom Maks 
Meško Ormož odpravili na pohod po poteh kulturnih buditeljev. 
Z domačije Božidarja Flegeriča v Vodrancih nas bo pot vodila 
k domovanju Jožeta Kerenčiča v Jastrebcih, sprehodili se bomo 
še do Košarkine hiše, nato pa po obisku vzpetine Klumpa nazaj 
na Flegeričevo domačijo. Že naslednji dan, v nedeljo, pa si bomo 
odpočili v senci knjižnične letne terase, ko bomo z novimi »živi-
mi knjigami« povprašali in prisluhnili o izkušnjah preseljevanja, 
begunstva in iskanja boljših priložnosti. In ker je praznik knjig 
obenem tudi priložnost za obdarovanje – vsem na novo vpisanim 
članom na ta dan bomo podarili letno članarino za leto 2022, ob 
prebranem stavku iz knjige, si pa boste pridobili še knjigo ali dve, 
za katere je prostora na naših knjižnih policah zmanjkalo.
Pohodniško razpoloženi (seveda z literarnim pridihom) bomo 
tudi v času praznovanja občinskega praznika občine Sveti Tomaž. 
Pridružili se bomo namreč pohodu, tokrat od Meška do Cajn-
karja, ki bo potekal v soboto, 25. junija. Trajnostnosti, sonarav-
nosti, druženju in dobremu počutju pa bomo namenili julijske in 
avgustovske četrtke, ki še naprej ostajajo zeleni, na njih pa boste 
našli raznovrstne odgovore na vprašanja, kot so, kaj narediti za 

svoje zdravje ter kaj lahko storimo sami, da ohranimo naš planet 
in okolje, v katerem bivamo, čas se bo našel tudi za kakšno de-
lavnico, popoldanska četrtkova srečanja pa bomo konec poletja 
zaključili z novim ogledom dobre prakse.
Poletni program bomo dopolnili še z nastopom glasbenega kvar-
teta Getonka, član katerega je tudi domačin Bojan Rajh, in 24. av-
gusta še s tradicionalnimi Dnevi poezije in vina, ko bomo dvigni-
li kozarce v čast pesniške besede, ki se bo na letni terasi knjižnice 
znova prebirala v različnih jezikih sveta. Že sedaj pa načrtujemo 
zgodnje jesensko dogajanje, ko bomo gostili Vesno Vuk Godina, 
Franca Mikša in Amalijo Jelen Mikša, ob praznovanjih krajevnih 
skupnosti pa povezali branje z rokometom v Ormožu in se poto-
pili v zgodovino Stanovna in družine Kociper.
Majski dnevi v knjižnici so bili polni pravljičnih trenutkov – tis-
tih, ki so se jih veselili otroci, drugih tudi odrasli.  Vso pomlad so 
nas otroci razveseljevali s svojimi rednimi obiski pravljičnih ur; 
sredina junija je pa čas, ko jih pričakata še zaključna pravljična 
ura ter sproščeno druženje in igranje na knjižničnem vrtu, ka-
terega bo pospremilo še kaj sladkega. Na letni terasi knjižnice se 
nam bodo pa letos na zaključni prireditvi, ki bo potekala v sode-
lovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Ormož, znova 
pridružili še zlati bralci. Po devetih letih prebiranja knjig za bral-
no značko si je vsak izmed njih prislužil tako zahvalo kot pohvalo 
– in še kakšno knjižno darilo povrh.
Zadnja dva tedna v avgustu bosta ponovno polna zgodb, ustvar-
janja, raziskovanja, plesa in prleščine. V projektu Deca vküp na 
knižni küp bodo naše pravljičarke že tretje leto zapored pokazale 
vse svoje veščine in ustvarjalnost, otroci vseh starosti pa prav lepo 
vabljeni, da zadnje počitniške dopoldneve preživite z njimi – ne 
bo vam žal. Na letni terasi vas že pričakuje namiznoteniška miza, 
čez poletje vas bosta zaposlila Poletni bralni izziv in Pikina bralna 
značka ter seveda, tako za otroke kot tudi mlade in nekoliko manj 
mlade bralce, obilica poletnega branja. Če ste pa morda zamudili 
začetek bralne značke za odrasle in filmske značke … čas za bra-
nje in ogled filmov smo podaljšali kar do 15. septembra.
Razlogov za obisk knjižnice je torej več kot dovolj – ob vsem za-
nimivem, kar se je in se še bo pripravilo za vas, bo pa verjetno 
zmanjkalo le prostih dni na vaših koledarjih.
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Utrinek z lanskoletnega pohoda po poteh 
kulturnih buditeljev.

Knjižnica znova polna pravljičnih trenutkov in mladih 
obiskovalcev.


