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Poletni potep po knjižnih policah ormoške knjižnice
Tekst in foto: Knjižnica Ormož

Č

asi, ko je bila beseda knjižnica le sinonim za branje in izposojo knjig,
so v zadnjih letih postali davna preteklost. Dandanes je knjižnica veliko več
– kulturni center mesta, prostor, ki gosti
najpomembnejše literarne ustvarjalce tega
časa, kraj, kjer se ob strokovnih predavanjih zbirajo ljudje najrazličnejših interesov,
je mesto, ki naše najmlajše popelje v čarobni svet pravljic in domišljije, ustanova,
v kateri se srečajo in pozdravijo umetnosti
in tehnologije vseh vrst. Predvsem pa je
knjižnica kraj, v kateri se srečujejo ljudje,
ki jih domišljija še ni zapustila, takšnih, ki
so si pripravljeni vzeti čas zase, ljudje, ki
vedo, da včasih ni lepšega, kot v prijetni
poletni senci najti primeren prostorček in
vzeti v roke kakšno dobro knjigo. Tisto ta
pravo. Za dušo.
Da je takšen kraj tudi naša knjižnica, dokazujemo že dolga leta. Pestrega dogajanja
pri nas nikoli ne zmanjka. Lahko se le pohvalimo, da nam je v zadnjih nekaj mesecih k nam uspelo pripeljati priznane ustvarjalce kot sta Feri Lainšček in Aleš Šteger,
ob projekciji fotografij domačina Cirila
Ambroža smo praznovali Noč knjige,
uspešno zaključili bralni klub in nadaljevali
s sodelovanjem z okoliškimi vrtci ter s šolami, še zlasti dijaki programa predšolske
vzgoje Gimnazije Ormož, z gimnazijskim
dramskim krožkom, upokojeno vzgojiteljico Marijo Krajnc, OŠ Stanka Vraza ter
s Centrom za starejše občane Ormož. Naše
pravljičarke so se izkazale z raznolikostjo
izvedenih pravljičnih ur, ki so pritegnile
številne mlade obiskovalce, za katere ne
dvomimo, da se nam bodo z veseljem pridružili tudi čez poletje. Gostili smo še literarni dopoldan z zlatimi bralci, klepetali
o šiponu, do konca pripeljali ustvarjalno
delavnico klekljanja ter začeli z novo, ki se
bo posvetila izdelovanju nakita.
In kaj nas čaka v poletnih mesecih? Zanimivega dogajanja nikakor ne bo zmanjkalo. Junijske četrtkove popoldneve boste
lahko preživeli ob študijskem krožku izdelovanja unikatnega nakita, ki ga bodo

izvajali tako zunanji izvajalci kot tudi naše
knjižničarke. Za material poskrbimo mi, za
navdih in ustvarjalnost vi. Za vse tiste, ki
vas zanimajo razni formati e-knjig in možnost izposoje takšnega gradiva, bomo na
to temo v junijskem času pripravili strokovno predavanje. Konec junija bomo
nato z gostovanjem legendarnega Lada
Leskovarja ob izidu njegove biografije
Lado – ena sama ljubezen uradno odprli
poletno dogajanje na vrtni terasi knjižnice,
kjer boste lahko v prihodnjih mesecih preživljali prijetne dneve v družbi knjig, časopisov ali revij ter seveda klepetu o le-teh.
Meseca julij in avgust, ko bo knjižnica delovala po poletnem delovnem času, bosta v
prvi vrsti posvečena že lansko poletje tako
priljubljenim četrtkovim zeliščarskim popoldnevom. V sproščenem vzdušju, med
druženjem v prijetnem okolju zunanjega
knjižničnega vrta, boste pridobili nova
zeliščarska znanja, tako drug od drugega
kot tudi od zunanjih sodelavcev in strokovnjakov. Spoznali in razširili bomo znanja o zeliščih, ki jih najdemo v neokrnjeni
naravi ali jih lahko gojimo doma, njihovo

vrednost v prehrani, domači lekarni, preventivno moč pri mnogih zdravstvenih težavah ter, kako jih uporabiti v kozmetične
in negovalne namene.
Na otroškem in mladinskem oddelku
bomo v ospredje postavili igrače. Na voljo
bo kotiček z igračami za najmlajše, didaktične igrače za nekoliko starejše otroke in
družabne igre za osnovnošolce od 4. razreda naprej. Mlade obiskovalce vabimo v
mladinsko sobo, kjer bomo posebej pripravili priporočene revije in filme, ki si jih bo
prav tako možno izposoditi.
Namig za branje je skrit v bralnih nahrbtnikih, ki smo jih pripravili za družine z
namenom spodbujati družinsko branje tudi
v poletnih mesecih. V času počitnic pa naj
vas navduši še Pikina bralna značka, ki jo
pri nas izvajamo že peto leto. Enako kot
do sedaj bo tudi v poletnih mesecih k sodelovanju vabila knjižna uganka Detektiv
Knjižko in vsak konec meseca presenetila
izžrebanega. Kot vsa leta doslej pa se bomo
tudi tokrat z velikim veseljem odzvali povabilu k sodelovanju na Rožmarinkinem
festivalu, ki bo potekal v začetku julija.

Ljubiteljska kultura
Tekst in foto: JSKD; OI Ormož

V

letošnjem letu je bil Teden ljubiteljske kulture posvečen likovni dejavnosti, zato smo se na Območni
izpostavi JSKD Ormož, v sodelovanju z domačim
likovnim društvom LIKUDO, s Knjižnico Franca Ksavra
Meška Ormož in Vzgojno-izobraževalnim zavodom Vrtec
Ormož, v torek, 16. maja 2017, priključili k dejavnostim
ob Tednu ljubiteljske kulture ter poslikali grajsko dvorišče v Ormožu. Mladi umetniki, stari od 4 do 5 let, so na
grajskem dvorišču s kredami ustvarjali na temo MI SMO
SVET…: kakšno mesto, v katerem živijo, vidijo skozi svoje oči oziroma kašno mesto bi si želeli. Dogodek smo obogatili s pravljično urico v izvedbi domače knjižnice vmes
zaplesali, obiskala pa nas je tudi Rožmarinka.
V četrtek, 18. maja, pa smo v okviru koordinacije na Ptuju
pripravili odprtje razstave na razpisano temo – MI SMO
SVET. Na območju Območnih izpostav JSKD Ormož,
Lenart, Slovenska Bistrica in Ptuj smo želeli v projekt povezati vrtce in otroke vzpodbuditi k razmišljanju in ustvarjanju na temo enakopravnosti. Na odprtju je s kulturnim
programom sodelovala gledališka skupina Kapljice iz Vrtca Ormož z gledališko predstavo Repa velikanka, s katero
se je predstavila tudi na območnem in regijskem srečanju
otroških gledaliških skupin. S svojimi izdelki so na razstavi sodelovali otroci iz Vrtca Ormož, Vrtca Velika Nedelja,
Vrtca Središče ob Dravi in OŠ Ormož.
V tednu ljubiteljske kulture smo na OI JSKD Ormož izpeljali tudi revijo mladinskih pevskih zborov, revijo odraslih
pevskih zborov in malih vokalnih skupin.
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Literarno dogajanje za odrasle v mesecu
juliju se bo nadaljevalo s predstavitvijo
knjige Davorina Bešvirja Bog mi je priča,
da potrebujem izganjalca hudiča, avgustovsko obdobje pa bodo popestrili strokovno
predavanje Jovite Kerschbaumer Tramšek,
ki živi in deluje na Dunaju in nam bo predstavila biopsihosociološki model zdravja,
ter že kar nepogrešljivi Dnevi poezije in
vina.
In branje? Za vas bo v naših prostorih, kot
že običajno, pripravljena posebna knjižna
polica z naborom knjig, namenjena poletnemu branju; če pa se boste v poletni
vročini raje hladili v ormoškem bazenu,
pa vam lahko zagotovimo, da tudi tam ne
boste pogrešali privlačnega čtiva iz naše
knjižnice. Poletje lahko izkoristite še za
opravljanje bralne značke za odrasle. Letošnja tema Glasba in glasbeni ustvarjalci
je pritegnila že veliko bralcev. Zakaj ne bi
tudi vas?
Ne dvomimo, da se bo v bogatem programu, ki je pripravljen za naše obiskovalce,
našlo nekaj za vsakogar. Vabimo vas torej,
da del poletja preživite tudi z nami.

