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Pestro poletje v debeli senci
knjižnične terase
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B

ogastvo ormoške knjižnice niso samo knjige ter drugo gradivo, ki ga najdete na knjižnih policah, temveč tudi letna
terasa, ki z gosto senco omogoča izvedbo poletnih dogod-

kov.
Julija in avgusta smo že tradicionalno izvedli Četrtkove zelene
popoldneve, in sicer pete zapovrstjo. Četrtkovi zeleni popoldnevi
so del projekta Zelena knjižnica Knjižnice Ormož, ene izmed le
dveh zelenih knjižnic v Sloveniji. Gostili smo lokalne in druge
strokovnjake z različnih področij, predvsem ekologije in zdravega življenjskega sloga. Na naši zeleni terasi so se nam pridružili
gostje: Iztok Luskovič, Urška Hojnik, Jože Brumen, Lea Vidovič,
Maja Botolin Vaupotič, Vlado Pušnik, Kristjan Nedog, Aleš Žganjar ter Tatjana Gregorc. Po dobro obiskanih predavanjih smo
okrepili naravovarstveno zavest ter pridobili smernice za zdravo
življenje.
Med 17. in 28. avgustom smo za najmlajše obiskovalce pripravili počitniški program, ki smo ga poimenovali »Deca fküp na
knižni küp«. Želeli smo zbrati čim več otrok, ki bi ob pravljicah
in aktivnostih v knjižnici, v razigranem vzdušju preživeli dneve
pred začetkom šole. V dveh tednih smo tako izvedli raznolike dejavnosti. Skupaj s počitnikarji smo prebirali pravljice, prisluhnili
kamišibaju, ustvarjali, plesali, se razgibavali, raziskovali rastline
in živali knjižničnega vrta, spoznavali tuje jezike (nemščino in
francoščino) in tudi prleščino ter se predvsem zabavali. Hvala
staršem, dedkom in babicam, ki ste pripeljali otroke v Knjižnico

Ormož, da so z nami aktivno preživeli zadnje počitniške dni.
Mi že komaj čakamo naslednje počitnice. Kaj pa vi?
Prav tako smo v mirnem zavetju knjižnične terase gostili festival

Dnevi poezije in vina. S svojimi pesmimi so se predstavil Pooyesh
Azizedin in Sara Afzali, ki prihajata iz Irana ter Sameer Sayegh,
katerega domovina je nemiren Irak. Njihova pesniška govorica
je v domačih deželah preganjana, sedaj pa nastaja, živi in poje v
Sloveniji. Obiskovalci so ob spremljavi žlahtne kapljice Pra-VinO Čurin-Prapotnik dodobra začutili moč perzijskih in arabskih
verzov, saj so jih gostje zelo čutno interpretirali. V medkulturnem
večeru kot je bil ta, so nam gostje s svojimi izpovedmi približali
nam oddaljeni svet, ki je poln zatiranja in nas opomnili na samoumevnost udobnosti in varnosti naše dežele.

Jeseni v Knjižnici Ormož pripravljamo literarne in glasbene večere. Že 24. septembra vas vabimo na glasbeni večer s Tadejem
Vesenjakom. Za otroke bomo z novim šolskim letom pripravili
pravljične urice, in sicer tedensko v Knjižnici Ormož ter mesečno v krajevnih knjižnicah. Spremljajte nas na naši spletni strani
ter na socialnih omrežjih, kjer najdete vse novosti in pomembna
obvestila.
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