Ali imajo knjige dušo?
Nina Šulek

K

aj najdemo v njih, da jih vedno
znova jemljemo v roke in da ostajajo naše zveste spremljevalke
skozi življenje? Najdemo v njih podobno

mislečega ali sebe? Morda oboje? Zakaj v
otroštvu neko knjigo drugače doživljamo
kot v odrasli dobi? Smo pozabili gledati
skozi oči otroka v nas? Morda pa nam bo
to spoznanje odkrilo letošnje poletje.V
Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož
znova pripravljamo nekaj poletnih bralnih
projektov, s katerimi želimo spodbuditi

odkrivanje knjižnih svetov. Obiskovalcem
ormoškega kopališča bomo tretje leto zapored pripravili zbirko knjig, s katerimi
si bodo lahko krajšali čas. To našo dodatno ponudbo smo poimenovali Knjige na
dopustu. Knjige in revije
bodo postavljene v notranjih prostorih kopališča –
pri vhodu. Tam si jih bodo
lahko obiskovalci izbrali
in jih pred odhodom vrnili. Če bodo želeli knjige do
konca prebrati doma, jih
bodo lahko odnesli s seboj in jih vrnili čez nekaj
dni. Časopisov in revij ne
bo treba vračati. Seznam
knjig za projekt FulBranje
je na novo pripravljen. Za
vse tiste, ki še verjamejo,
da lahko najdejo zaklade
s pomočjo knjig. Ker zaklade nosimo v
sebi, le pozabili smo, kako enostavno jih
je odkleniti. Tudi projekt Pikina bralna
značka še poteka, bralne mape lahko dobite v knjižnici in jih izpolnjene oddate
do 10. septembra. Novost letošnjega poletja bo branje pod arkadami. Na grajskem dvorišču bomo skupaj z Mladinskim

pozabili božati z besedami.
In seveda poezija, veliko poezije… ker je v
njej združeno vse zgoraj omenjeno in ker so
zdravila skrita v majhnih steklenicah.
Več informacij je na voljo na našem spletnem naslovu www.orm.sik.si. ◀

centrom Ormož pripravili bralne kotičke.
Poskrbeli bomo za prijetno vzdušje, pripravili knjižne sladice, spiti bo možno
tudi kakšno kavico. V knjižnici pa čaka še
mnogo več: strokovna literatura za vse, ki
verjamejo v moč znanja in v njem iščejo
resnico, pravljice za vse, ki verjamejo v
čudeže in srečne konce, lahkotnejše branje za vse ženske, ki so jih njihovi moški
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