
Izzivov polno leto – 
a knjižnice ostajamo z vami

Za vse izredno težko leto, ki ga bomo pomnili po epide-
miji, strogih ukrepih in omejevanjih, se počasi izteka. V 
Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož smo se odločili, 

da ga vzamemo kot izziv in priložnost, ne kot oviro. Kot edina 
kulturna ustanova v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob 
Dravi, ki še naprej nemoteno deluje in vabi v svojo sredo, ostaja-
mo tukaj z vami in za vse vas. Knjižnice smo za svoje uporabni-
ke vedno dostopne, hkrati se pa – še zlasti v obdobju razglašene 
epidemije – trudimo najti vedno nove načine, da takšne tudi 
ostanemo. V svoji lokalni skupnosti opravljamo pomembno po-
vezovalno vlogo, ki jo iz dneva v dan še krepimo. 

Vrata knjižnice v Ormožu in vseh treh krajevnih knjižnic tako 
ostajajo še naprej odprta, fizični dostop do gradiva in knjižnih 
polic pa še naprej možen, seveda ob upoštevanju vseh predpi-
sov NIJZ. Kljub temu pa bralcem priporočamo, da se, kolikor 
je to možno, poslužujejo brezstične izposoje gradiva, torej da si 
gradivo po telefonu, v Moji knjižnici ali preko e-pošte vnaprej 
naročijo in ga v knjižnici le prevzamejo. A v času, ko ljudem 
močno primanjkuje osebnega stika, pogovorov in drugih vse-
bin, ki niso vezane na zadovoljevanje osnovnih fizičnih potreb, 
bralci še kako radi pridejo v knjižnico, izmenjajo nekaj besed ter 
povprašajo po priporočilu za branje ali novostih na policah – in 
veseli smo, da jim lahko ustrežemo, predvsem pa, da nam tudi v 
času širjenja okužb še naprej zaupajo in nas obiskujejo.

Gradiva ormoška knjižnica že dolgo časa več ne ponuja le v fi-
zični obliki. V letošnjem poletju smo zbirki e-knjig prve sloven-
ske eKnjižnice Biblos, ki jih člani knjižnice lahko berejo brez-
plačno, dodali nove naslove. Novost je tudi mobilna aplikacija 
Audibook, s katero se lahko na pametnih telefonih poslušajo 
zvočne knjige – od pravljic za otroke do leposlovja za odrasle. 
Pomembno podporo pri izobraževalnih procesih, pa tudi za 
branje za svojo dušo, predstavljajo e-viri, kot so PressReader, 
preko katerega lahko brezplačno berete domače in tuje časopise 
ter revije, jim celo prisluhnete in si članke po potrebi natisne-
te, IUS-INFO, kjer najdete največjo zbirko pravnih informacij 
v Sloveniji, GVIN, ki je namenjen iskanju poslovnih informacij 
podjetij, bilanc, deviznih in borznih tečajev … 

Svoji ponudbi storitev na daljavo smo nedolgo tega dodali še 
spletno plačilo preko sistema spletnih plačil UJP. Za plačilo čla-
narine ali zamudnine vam ni več potrebno v knjižnico; lahko ga 
opravite kar od doma, in sicer v okviru storitve Moja knjižnica. 
V Tednu splošnih knjižnic smo kot novost uvedli še darilni bon. 
Z nakupom darilnega bona svojim sorodnikom, prijateljem ali 
znancem podarite članarino v knjižnici, ki za študente in upo-
kojence znaša 8 €, za zaposlene pa 10 €  –  majhna cena, da 
nekomu podarite ves svet.
Konec novembra in v začetku decembra smo obeležili še dva 
pomembna dogodka: Teden splošnih knjižnic in Ta veseli dan 

kulture. Oba sta potekala v virtualnem okolju, kamor se je žal 
preselila večina našega družabnega življenja dandanes. Pripra-
vili smo predstavitev vseh štirih organizacijskih enot knjižnice, 
tako pisno kot z video vsebino. Zakaj se ne bi po ormoški knji-
žnici enkrat sprehodili nekoliko drugače?

Prireditvenih dejavnosti od oktobra naprej ne izvajamo. Vsi 
mladi bralci so vabljeni k opravljanju Pikine bralne značke, sta-
rejši bralci pa k opravljanju bralne značke za odrasle, kjer smo 
rok vrnitve beležk prestavili na 20. december. Za praznični čas 
za najmlajše pripravljamo že novo virtualno pravljico z nas-
lovom Zavetje. Pridružite se nam na spletni strani, družabnih 
omrežjih, pri poslušanju radijske oddaje na Radiu Prlek, pred-
vsem pa v prostorih vam najbližje knjižnice. Ostanite zdravi ka-
kor tudi zdravi in z vami ostajamo mi.
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