
V Knjižnici Franca Ksavra Meška 
v Ormožu so pričeli Zelene če-
trtkove popoldneve, s kateri-

mi še širijo vsebine knjižnice. Zanje so 
lani prejeli priznanje svetovnega zdru-
ženja knjižnic za najboljšo zeleno knji-
žnico, ki nagrajuje usmerjenost svojih 
članic v trajnostni razvoj in ekologijo. 
Tokrat ormoške knjižničarke vabijo v 
študijski krožek Modro o zelenem.

"Ta odgovarja na potrebe lokalne-
ga okolja in ozavešča o pomenu okolj-
skih in klimatskih izzivov, nujnosti 
vzdrževanja trajnostnega, ekološkega 
in naravi prijaznega življenja in ravna-
nja. V okviru krožka smo vzpostavili 
knjižnico semen, ki je do sedaj zbrala 
že več kot 120 vrst domačih semen. V 
poletnem času, ko izposojena semena 
zdravo rastejo na ekoloških domačih 
vrtovih, bomo izvedli še program pro-
mocij in izboljšanja zelene pismenosti. 
Širili bomo vedenje o nujnosti varo-
vanja in ohranjanja avtohtonih, tradi-
cionalnih in gensko nespremenjenih 
vrst rastlin ter skrbeli za izmenjavo 
specifičnih znanj med različnimi ge-
neracijami, ki jih zanimajo ekološko 
vrtnarjenje, samooskrba, zdrava pre-
hrana, osebnostna rast, zelena gradnja 
in, seveda, varovanje okolja in biotske 

raznolikosti. V okviru krožka bomo 
raziskovali po različnih virih, se iz-
obraževali, izmenjevali svoja znanja 
in izkušnje ter gostili strokovnjake, ki 
bodo z nami delili ključna znanja in iz-
kušnje," pravi direktorica ormoške knji-
žnice Milica Šavora. S tem nadgrajujejo 
svoje zelene dejavnosti, ki poleg dogaja-
nja na zunanji terasi, kjer imajo zeliščni 
vrt in čebelnjak, pomenijo velik prispe-
vek k ozaveščanju bralcev in drugih ob-
čanov o pomenu varovanja okolja.

Semena dobro kalijo

Druženja potekajo kot študijski krožek 
Modro o zelenem. Program finančno 
podpirata Andragoški center Republi-
ke Slovenije in Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS.

"Naša prva gostja je bila Brigita Šu-
šteršič, avtorica priročnikov in preda-
vateljica naravnega načina življenja, s 
poudarkom na samooskrbnih vrtovih. 
Je avtorica knjig Kuhajmo domače, Vr-
tnarski dnevnik in Vzgoja lastnih sadik 
in ustanoviteljica prve 'zero waste' vr-
tnarije v Sloveniji, kjer vzgaja sadike 
zelenjave in zelišč brez plastične em-
balaže. Predavala je o vzgoji sadik za 

jesen in zimo, izmenjali smo veliko 
koristnih nasvetov o negi sadik v teh 
vročih dneh, naravni zaščiti pred ško-
dljivci in lastnih vrtnarskih izkušenj. 
Kljub dežju smo ob koncu druženja 
nekaj semen tudi skupaj posejali in si iz-
menjali sadike. Z izmenjavo znanj smo 
želeli nadgraditi zgodbo naše Knjižnice 
semen in mnogi naši uporabniki nam 
sporočajo, da semena dobro kalijo in 
rastline lepo uspevajo, zato je bila prva 
tema kot nalašč za tiste, ki potrebuje-
jo še malo vzpodbude, da sami poseje-
jo zelenjavo za jesen in zimo," nam je o 
prvem četrtkovem popoldnevu pove-
dala knjižničarka Marijana Korotaj. In 
dodala, da so se zbrale izkušene vrtnar-
ke, ki vešče, na ekološki in naravi prija-
zen način obvladujejo polže, gosenice, 
sušo, točo, vročino ali pozebe ter druge 
nevšečnosti, ki prizadenejo vrtnarje.

Sicer pa bodo četrtkovi popoldnevi 
še ves julij in v avgustu, vsakokrat ob 17. 
uri na letni terasi knjižnice. Gostovali 
bodo strokovnjaki, udeleženci pa bodo 
lahko iz strokovne literature in drug od 
drugega pridobivali nova znanja, izku-
šnje in tudi spretnosti.

O čuječnosti, prehrani in konoplji

Jutri, v četrtek, bo denimo njihov gost 
Boštjan Rančigaj s predavanjem Bistvo 
čuječnosti. Marijana Korotaj: "Spoznali 
bomo čuječnost kot metodo in tehniko 
doživljanja sedanjosti in razvijanja za-
vedanja, sprejemanja in radovednosti. 

Vsi mislimo, čustvujemo, se srečujemo 
s težavami in izzivi na različnih pod-
ročjih, jih rešujemo, želimo biti srečni 
iz minute v minuto, iz dneva v dan, iz 
leta v leto. Predavanje je priložnost, da 
vse omenjeno in dobro znano zagleda-
mo v novi luči. In morda se vse spreme-
ni. Na bolje, seveda."

V poletnih četrtkih bodo gostili 
še Valerijo Rotar, dietetičarko in pre-
hransko svetovalko Centra za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma Ormož, ki 
bo govorila o izbirah zdrave prehrane, 
sestavi jedilnikov in ritmu prehranje-
vanja ter tudi o pasteh socialnih omre-
žij, oglaševanja in njihovega vpliva na 
odločanje. Sledil bo že dober znanec 
obiskovalcev krožka, domačin Iztok 
Luskovič  iz Zavoda 100% narav-
no Botanik, ki bo predstavil zeliščno 
spiralno gredo in s tem prihranek pros-
tora, lepoto logike, popestritev pros-
tora, uporabnost in sistem, ki se sam 
vzdržuje.  Mojca Dolinar, klimatologinja 
in direktorica Urada za meteorologijo, 
hidrologijo in oceanografijo na Agenciji 
RS za okolje, bo orisala podnebne spre-

membe in odzive nanje. Poplave, suše, 
vročinski valovi, neurja z močnimi vet-
rovi in druge ujme vsako leto bolj opo-
zarjajo na vpliv podnebnih sprememb 
in vedno pogosteje se posamezniki in 
družba sprašujejo, kakšna bi morala 
biti prava podnebna pot. Rene Plavec 
bo pripravil kuharsko delavnico Med 
v kulinariki. Gostinsko in kuharsko 
znanje je izpopolnjeval v priznanih re-
stavracijah v Sloveniji in tujini, tudi z 
Michelinovimi zvezdicami. Za njegovo 
kuhanje je značilen moderen pristop z 
uporabo molekularne kuhinje. Predsta-
vil bo zamisli, kako na inovativen način 
v kulinariki uporabiti najdragocenejše 
naravno super živilo, med, tako da oh-
ranimo njegove naravne, čiste in prvin-
ske okuse. Primož Zorec bo udeležence 
ob koncu seznanil s pomenom konoplje, 
z njeno vsestransko uporabnostjo nekoč 
in danes ter v gradbeništvu. Poleg grad-
nje z naravnimi materiali bo direktor 
podjetja trajnostne gradnje in bivanja 
CoGreen predstavil uporabo obnovlji-
vih virov z vgradnjo sončnih ali vetrnih 
elektrarn in toplotnih črpalk ter na-
ravnih bazenov, rastlinskih čistilnih 
naprav, sistemov za zbiranje deževnice 
in s ponovno uporabo vode za zalivanje.

Ormoška knjižnica, ki je lani prejela laskav naziv najboljše 
Zelene knjižnice svetovnega združenja knjižnic, letos še 

nadgrajuje dejavnosti z banko domačih semen in z novimi 
vsebinami Zelenih četrtkovih popoldnevov na letni terasi
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Pomembno je, 
da si obiskovalci 
izmenjujejo tudi 
izkušnje in spoznanja

V ormoški knjižnici za konec četrtkovih zelenih popoldnevov napovedujejo še 
izlet z ogledi dobre prakse. Podali se bodo v Dobrovnik, kjer si bodo ogledali 
Tropski vrt z več kot 900 eksotičnimi primerki kakih 400 rastlinskih vrst. V 
vrtu bodo lahko spoznali tropske in subtropske rastline z vsega sveta. V šest 
metrov visokem objektu si bodo ogledali številne rastline, ki jih poznajo iz 
vsakdana, kot so banane, avokado, vanilija, papaja, mango, ananas, ilang, taro, 
ingver, karambola in številne druge. Zanimiva pa je tudi njihova zbirka barvi-
tih flamingovcev in vzpenjalk.

Spoznavanje dobrih praks

Direktorica ormoške knjižnice Milica 
Šavora: "V okviru krožka Modro o zelenem 
smo letos vzpostavili še knjižnico semen, v 

kateri smo doslej s pomočjo članov zbrali 
že nekaj več kot 120 vrst semen."  
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