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Številni obiskovalci dogodkov dokazujejo, da smo narod kulture

Tekst in foto: Knjižnica Franca Ksavra Meška

Š

e posebej je to bilo čutiti ob dnevu
odprtih vrat knjižnice na Prešernov
dan, ko smo omogočili obisk tudi
tistim ljubiteljem literature in kulture, ki
zaradi mnogih obveznosti drugače nimajo veliko priložnosti za obisk knjižnice.
Omogočali smo izposojo, obiskovalcem
predstavili knjižnico ter pripravili bogat
kulturni program za vse generacije. Za
najmlajše so knjižničarke pripravile lutkovno predstavo po pravljici Nine Mav
Hrovat O miški, ki je zbirala pogum. Člani
skupine Bralne ulice iz Središča ob Dravi in redne obiskovalke Bralnega kluba
ormoške knjižnice so pripravili kulturni program, v katerem so predstavili dr.
Franceta Prešerna, brali njegove znane
in manj znane pesmi, odlomke iz pisem
in biografij, predstavili pa so tudi lastna
razmišljanja o pomenu kulture in šaljivo
pripoved o odnosu posameznika do našega največjega pesnika. Zelo smo veseli
sodelovanja z domačimi ustvarjalci, tako
smo k sodelovanju povabili tudi fotografe
Vida Voršiča, Lidijo Vrankovečki in Marka Zabavnika. Publiko so očarali s svojimi čudovitimi fotografijami, zgodbami in
pričevanji o nastanku, kraju in okoliščinah
ujetih trenutkov v naravi, modnih okoljih
in na dirkalnih stezah. Kulturno dogajanje
v ormoški knjižnici smo sklenili prešerno,
z druženjem na vrtni terasi.

Začetek novega leta 2017 smo v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož praznovanje s čarobnim in hkrati zabavnim pravljičnim večerom za odrasle.
Za takšno vzdušje so poskrbeli kolegi
knjižničarji, pripovedovalci iz ptujske,
murskosoboške, mariborske, lenarške in
slovenskobistriške knjižnice ter glasbena
gosta. Nadaljevali smo v duhu novoletnih
želja in zaobljub ter prisluhnili predavanju Bojane Fenda Habula Kako v svoje
življenje vnesti pravo ljubezen ali Kako
živeti po knjigah Martina Kojca, Williama Glasserja, dr. Scotta Pecka, Thomasa
Harrisa. V Krajevni knjižnici Središče ob
Dravi smo gostili domačina Sama Žerjava in Anjo Lukner ter domačinko Patricijo Rajh, ki pogumno raziskujejo svet.
Prisluhnili smo njihovim popotniškim
izkušnjam iz Maroka, Tanzanije, Tajske
in Etiopije ter se navduševali nad fotografijami eksotičnih krajev. V Krajevni
knjižnici Sveti Tomaž smo se začeli učiti
kvačkanja, v ormoški nadaljevali v urjenju čipkarske umetnosti klekljanja.
Nadaljujemo z izobraževalnimi predavanji s področja vinarstva in kulinarike;
tako smo s strokovnjakom Samom Simoničem razkrili vse o geografsko zaščiteni
modri frankinji ter prekmurski šunki, 13.
aprila pa bo strokovnjak Robert Puklavec spregovoril o naši najstarejši sorti
šipon. Ker se začenja vrtnarska sezona,

pripravljamo v mesecu marcu strokovna
predavanja na temo vrtnarjenja. V ormoški knjižnici je strokovnjak iz Svetega
Tomaža Marko Viher predaval o pozimi cvetočih grmovnicah in drevesih. V
Krajevni knjižnici Središče ob Dravi smo
gostili Metko Ternjak Gomboc in Tino
Gomboc, voditeljski par televizijske oddaje Vrtičkanje, ki sta izvedli strokovno
predavanje Vzgojite si svoje sadike plodovk. V Krajevni knjižnici Sveti Tomaž
13. marca predava strokovnjakinja Miša
Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo
in okrasne rastline.
V čast nam je, da nas je marca obiskal in
s svojim nastopom navdušil in zabaval legendarni Tone Partljič, ki je v pogovoru
z Orlandom Uršičem, glavnim urednikom
Založbe Litera, predstavil najnovejši roman Nebesa pod Pohorjem.
Pestro in zanimivo dogajanje poteka tudi
na mladinskem oddelku. Otroci, ki so v
januarju obiskali pravljične urice, so si
ogledali predstavo, kako sta Bibi in Gusti
sipala srečo, in prisluhnili zgodbi Snežinke. V februarju so spoznali Zgodbo o
vrani in pravljico Zaljubljeni krokodil.
Marca so lahko »vstopili« v Medvedkovo knjižnico. V januarju in februarju smo
otrokom ponudili tudi igralni urici v angleškem jeziku, na katerih so skozi igro
spoznavali prve besede v tujem jeziku.
Z letom 2017 smo pripravili novost:

V ormoški knjižnici je bila delavnica
ustvarjalnega pisanja s profesorico Natašo Jenuš
Tekst in foto: Karolina Putarek

V

vrsti različnih ustvarjalnih delavnic, ki jih prireja
ormoška knjižnica, je bila konec februarja tudi
ustvarjalna delavnica pisanja oziroma pisnega izražanja. Na prvi pogled se nam je zdelo nenavadno, da
bi pri pisanju za svojo dušo potrebovali mentorja, a se ji
izkazalo, da določene usmeritve lahko tovrstno izraženje
napravijo tudi zabavno in poučno. Tako so udeleženci
skupaj s profesorico slovenščine in zgodovine ter nekdanjo novinarko časnika Večer NATAŠO JENUŠ, odkrivali poti, kako priklicati in razviti pisno ustvarjalnost.
Tako delavnica predstavlja igro z besedami, z različnimi
vsebinami in oblikami, ob različnih zanimivih temah. Cilj
delavnic se je naučiti spretno spletati besede v zanimivo
ZGODBO in s čim manj besedami povedati več.
Verjeti je, da bo tovrstna ustvarjalna izkušnja zamikala
še koga, saj smo se prepričali, da je tudi pisanje oziroma
pisno izražanje zelo sproščujoče, pod strokovnim vodstvom pa tudi priložnost, da se – mimogrede – naučimo
kaj novega.
Ormoške novice, Leto 2017, številka 36, marec

bralni nahrbtnik, ki spodbuja družinsko
branje. V vsakem iz med 10 nahrbtnikov
je pet kvalitetnih knjig in ročna lutka. Izbrane knjige so prejemnice znaka zlata
hruška, ki je znak kakovosti otroških in
mladinskih knjig, ali so uvrščene v druge
sezname kvalitetnega branja. Priložen je
bralni dnevnik, v katerega družinski člani
zapisujejo ali narišejo vtise ob druženju
s knjigo. Na tabli v kotičku otroškega
oddelka nastaja vsak mesec seznam najmlajšim najljubših knjig. To smo poimenovali Moja naj knjiga meseca. Od oktobra naprej vabimo otroke tudi k reševanju
knjižne uganke Detektiv Knjižko. Otroci
skupaj s starši poiščejo odgovore in ob
koncu meseca izžrebamo nagrajenca.
Vabimo vas, da nas obiščete, se včlanite,
berete in uživate v ponujenih dogodkih. V
Krajevni knjižnici Sveti Tomaž si lahko
ogledate fotografsko razstavo Domovini,
domačina in fotografa Cirila Ambroža, ki
vas s svojo lepoto in sporočilnostjo nikakor ne bo pustila ravnodušnih. V ormoški
knjižnici pa bo 21. aprila, ko bomo počastili Noč knjige, predstavil projekcijo
fotografij Slovenija iz zraka.
Zahvala vsem gostom in obiskovalcem
knjižnice. S svojim obiskom dokazujete,
da kultura tudi na slovenskem obrobju v
življenjih posameznikov zaseda visoko
vrednostno mesto in igra pomembno vlogo pri ohranjanju narodne identitete.

