Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož vabi
v grajske prostore
Milica Šavora, direktorica

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja
javno službo na področju knjižnične dejavnosti za vse prebivalce območja Občin
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Storitev ormoške knjižnice se poslužujejo
tudi uporabniki iz drugih občin. Knjižnica
omogoča obiskovalcem neomejen in brezplačen dostop do knjižničnega gradiva in
informacij v prostorih knjižnice. Brezplačen je tudi vstop na vse kulturno- izobraževalne prireditve, ki jih organizira.
Poleg klasičnih nalog, to je izposoje gradiva, promocije in spodbujanja branja, sledi
sodobnim potrebam uporabnikov in zahtevam okolja. Prireja kulturne prireditve, kot
so: literarni večeri, predstavitve knjig in
pravljične urice za otroke. V okviru Točke
vseživljenjskega učenja, v kateri posveča
posebno skrb informacijskemu opismenjevanju uporabnikov, organizira tudi strokovna predavanja, brezplačne delavnice in jezikovne tečaje. Z bibliopedagoškimi urami
predstavlja svojo dejavnost organiziranim
skupinam otrok in odraslih, jih vzgaja za
uporabo knjižničnega gradiva in raznolikih
storitev knjižnice. Uporabnikom vseskozi nudi brezplačen dostop do interneta ter
morebitno pomoč strokovnih delavcev pri
uporabi in iskanju raznih informacijskih virov. Sodeluje v raznih projektih, namenjenih širjenju bralne kulture med mladimi in
odraslimi uporabniki. Eden izmed odmevnejših je Bralna značka za odrasle.
Ormoška knjižnica se ponaša z bogato,
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sodobno in raznovrstno knjižnično zbirko, ki
jo je sistematično gradila in posodabljala v
vseh letih svojega obstoja. Knjižnična zbirka
šteje dobrih 83.000 enot. Več kot 75% gradiva ormoške knjižnice je bilo izdanega po letu
1990, skoraj polovica v zadnjem desetletju.
V letu 2009 je knjižnica svojo zbirko obogatila s 3.673 enotami novega gradiva.
Poleg knjig vseskozi posveča veliko pozornosti tudi nabavi neknjižnega gradiva,
tega je v zbirki dobrih 10.000 enot. Bogata
in kvalitetna zbirka filmskega gradiva in

glasbenih zgoščenk velikokrat pritegne tudi
uporabnike od drugod. Gradivo, ki ga knjižnica nima v svoji zbirki, si za svoje člane
izposoja preko medknjižnične izposoje iz
drugih slovenskih knjižnic, ki so povezane
v enoten knjižnično-informacijski sistem
COBISS. Edino tovrstna izposoja gradiva
je za člane knjižnice plačljiva.
Vsi obiskovalci knjižnice so deležni brezplačnih storitev, kot so npr.: branje revij
in časopisov, uporaba gradiva v knjižnici, obisk knjižničnih prireditev, dostop do

svetovnega spleta, posredovanja informacij o gradivu in iz gradiv. Na dom si gradivo lahko izposojajo le člani knjižnice.
Članstvo je za predšolske otroke, šolajočo
mladino do 18. leta starosti ter brezposelne
brezplačno. Zaposleni plačajo letno članarino v višini 6,30 €, ostale kategorije članov pa znižano članarino v višini 3,35 €.
Izposojevalni rok za knjige je 21 delovnih
dni, za večino neknjižnega gradiva 3 dni.
Rok za vračilo gradiva se lahko podaljša
po telefonu ali preko spletnega COBISS/
OPAC-a.
V letu 2009 je knjižnica zapisala 33.799
obiskov. Bibliopedagoških ur in kulturnih
prireditev se je dodatno udeležilo 1.816
obiskovalcev. Svojim članom je na dom
izposodila 102.680 enot gradiva. Izposoja
gradiva na dom se je v zadnjih treh letih povečala za 28%. Zbirko dopolnjuje knjižnica
sproti, največkrat so novo izdane knjige na
knjižnih policah že v istem mesecu. Mesečne novitete in druge aktualne informacije so na voljo na spletni strani knjižnice:
http://www.orm.sik.si.
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož vas
vabi k včlanitvi kot tudi izposoji gradiva in
obisku raznih prireditev. Svoje prostore
ima v ormoškem gradu. Tako v pritličju
knjižnice, kjer je čitalnica z glasbeno zbirko, kot tudi v prostorih prvega nadstropja
gradu z mladinskim oddelkom in oddelkom
za odrasle vas čaka mavrica novih spoznanj
in učenosti, kotiček prijetnih in zanimivih
zgodb, obilica glasbenega in filmskega razvedrila ter prijazni ormoški knjižničarji.

