Bralna značka za odrasle
Z namenom vzpodbujanja bralne kulture pri
odraslih bralcih se Knjižnica Franca Ksavra
Meška Ormož tudi v letu 2010 vključuje v
projekt »Bralne značke za odrasle«. Skupaj
s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj in s štirimi
drugimi slovenskimi splošnimi knjižnicami
že četrto leto zapored vabi k sodelovanju
bralce, ki se radi družijo z dobrimi knjigami. Sodelujoči morajo tudi letos prebrati 5
knjig iz priporočilnega seznama. Ta letos
obsega 15 knjig. Značkarji pa lahko prebirajo tudi vsa druga dela avtorjev, ki so
vključeni v tokratni seznam, objavljen v
bralni mapici. To zainteresirani dvignejo
v knjižnici, lahko pa jim jo pošljemo tudi
po elektronski pošti. Naslove knjig, ki jih
preberejo, vpišejo nato v bralno mapico.
Knjige ocenijo z zvezdicami, in to glede
na to, kako jim je bilo posamezno prebrano
delo všeč. Tisti, ki želijo, lahko izpišejo iz
knjige tudi kakšno misel, ki se jim je utrnila ob branju. Bralno značko osvojijo vsi,
ki pravočasno, to je do 20. novembra 2010,
vrnejo izpolnjene mapice. Svečana končna
prireditev s podelitvijo knjižnih nagrad sledi v začetku decembra.
Med značkarje vas med drugim vabimo

tudi zaradi naslednjih razlogov:
-- ker odrasli izražajo željo po bralnih
priporočilih,
-- ker je branje odlična prostočasna dejavnost,
-- ker branje nič ne stane,
-- ker se je doslej »poskusna bralna značka
za odrasle« dobro obnesla,
-- ker naj bi odrasli več brali,
-- ker oživljamo spomine na branje v šolskih letih,
-- zaradi želje po knjižnih novostih,
-- zaradi dviga bralne kulture,
-- zaradi pomenkovanja o prebranem,
-- zaradi kritičnega bralnega odnosa,
-- zaradi umikanja potrošniškemu drvenju,
-- zaradi spoznavanja bralnih okusov in navad,
-- zaradi spoznavanja kvalitetnih literarnih
del domačih in tujih avtorjev,
-- predvsem pa iz bralnega užitka ...
V ormoški knjižnici, v hiši dobrih zgodb
in dobre družbe, kjer domujejo številne
stare modrosti in nova spoznanja, kjer je
shranjeno mnogo učenosti in kjer vas čakajo tudi raznovrstna razvedrila, tokrat še
posebej dobrodošli vsi odrasli knjigoljubi,
člani, kot tudi bodoči člani knjižnice!
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Seznam bralne značke
za odrasle 2010
Letošnji bralni seznam je jubilejno naravnan
in časti visoke življenjske praznike slovenskih avtoric in avtorjev, tudi dobitnikov različnih literarnih nagrad. Izbrani vodilni naslovi opominjajo k iskanju lepote vsakdanjega
življenja, ki je lahko polno skrivnosti, še svežih, po rojstvu dišečih, in tistih zamolčanosti,
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ki prehajajo iz roda v rod, vse dokler se ne
znajdejo v rokah varuhov, ki so zmožni videti
in razumeti drugačen svet.
Naj vam bodo kraji, ljudje in zgodbe, premišljevanja in medosebna potovanja izbranih avtorjev v veselje in bralni užitek!
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