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Čarobnost knjig
Dobra knjiga je ob skodelici čaja ali kave vedno
odlična izbira. Kot pravi britanska pisateljica, avtorica
popularne zbirke Harry Potter, Joanne »Jo« Murray,
bolje znana pod psevdonimom J. K. Rowling: »Ko
bereš dobro knjigo, se lahko zgodi nekaj zelo
čarobnega.«
Dragi ljubitelji knjig, vabljeni med knjižne police, saj
knjige kar kličejo, da jih vzamemo v roke, prelistamo in
preberemo ter doživimo kaj čarobnega.
Za dodatno motivacijo k branju in za promocijo bralne
kulture knjižničarji pripravljamo raznolike dogodke za
vse generacije. Najmlajši lahko vsako drugo sredo ob
17. uri v središki knjižnici prisluhnejo pravljični urici.
Vse mlade ljubitelje reševanja kvizov (od 9 do 12 let)
vabimo, da se preizkusijo v našem nagradnem
spletnem kvizu, ki je objavljen na spletni strani
knjižnice. Tudi na odrasle nismo pozabili, saj se nam
lahko pridružijo na literarnih večerih, potopisnih
predavanjih, ustvarjalnih delavnicah … V Knjižnici
Ormož si lahko ogledate razstavo ilustracij Melanie
Habjanič, ob svetovnem dnevu knjige pripravljamo
sejem knjig, obeležili bomo tudi Noč Knjige, Pravljični
večer za odrasle z glasbenim gostom Domnom
Zadravcem pa bo v četrtek, 19. maja, ob 19. uri prav
tako v Knjižnici Ormož. Spremljajte nas tudi na
družbenih omrežjih in na spletni strani knjižnice
(www.orm.sik.si).

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 knjižnici
Franceta Bevka Nova Gorica in vzpostavljamo
Knjižnico semen, ki je eden od načinov ohranjanja
avtohtonih sort in biotske pestrosti kulturnih rastlin.
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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
seveda zalog domačih 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 kadarkoli delite del
svojih doma pridelanih semen in obogatite zalogo
naše in vaše Knjižnice semen.

Knjižničarji priporočamo v branje:
Za odrasle
1. I. Štaudohar: Kaj hoče ženska. Založba UMco,
2021. Eseji o znanih ženskah.
2. M. Miklavčič: Kje je otrok. Založba Primus, 2021.
Roman.
3. J. Maležič Lapuh: Napol morilke. Založba Goga,
2021. Zgodovinski roman.
4. B. Stamateas: Toksični ljudje. Založba Mladinska
knjiga, 2021. Priročnik.
5. C. Rushton: Saboter iz Auschwitza. Založba Primus,
2021. Biografski roman.
6. J. Vidmar, B. Narat: Legenda, Marcos Tavares.
Založba Pivec, samozaložba M. Tavares, športna
agencija Proelium, 2021. Biografija.
7. R. Byrne: Največja skrivnost. Založba Mladinska
knjiga, 2022. Priročnik.

Za otroke, mladino
1. M. Koren, D. Stepančič: Inšpektor Jože 11/2.
Založba KUD Sodobnost International, 2021. Strip.
2. A. Riley: Edvin Gizdalin in cmerovišče. Založba Miš,
2021.
3. M. Ogrizek, M. Ha: Luka iz bloka. Založba Miš,
2022.
4. I. Karlovšek: Sotočje (Ognjeno pleme, knj. 5).
Založba Miš, 2022.
5. A. Kvartič: Ugibanica (100 ugank). Založba Miš,
2022.
6. N. Mav Horvat: O kraljeviču, ki ni maral brati.
Založba Mladinska knjiga, 2021. Slikanica.
7. M. Peštaj: Moja čustva, tvoja čustva. Založba
Mladinska knjiga, 2021. Kratke zgodbe.
8. A. Peklar: Tisoč ptic. Založba KUD Sodobnost
International, 2021. Slikanica.
9. Ž. V. Doria: Gospa Pomlad. Založba Atelje Doria,
2021. Slikanica.
10. S. Pregl: Štirinajst o treh. Založba Miš, 2022.
Kratka proza.

Zahvaljujemo se učencem Osnovne šole Središče ob
Dravi za sodelovanje pri natečaju Recepti življenja –
pišemo z roko, v okviru katerega so učenci z nami delili
svoje najljubše recepte za okusne jedi, modrosti, misli,
življenjska vodila za uspešno, srečno in zadovoljno
življenje.


