Marinka Vnuk, Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Iztekajoče se leto 2020 bomo kulturne in vzgojnoizobraževalne ustanove še dolgo pomnile po strogih
ukrepih, omejitvah in zapiranju vrat zaradi širjenja
virusa covid-19, a tudi po pozitivnih rečeh: za knjižnice
je to izziv iskanja poti, kako tudi v času epidemije
omogočiti uporabnikom dostop do čim več svojih
storitev in poskrbeti, da so in bodo naša vrata, tudi v
Krajevni knjižnici Središče ob Dravi, ostala odprta.
Knjižne police še naprej (do morebitne nove prepovedi,
o kateri vas bomo v tem primeru obvestili) ostajajo
dostopne vsem obiskovalcem. V času razglašene
epidemije pa kljub temu po priporočilih NIJZ
svetujemo, da se, kolikor je to možno, poslužujete
brezstične izposoje, torej, da gradivo naročite vnaprej
in ga v knjižnici le prevzamete, ter da gradivo naročate
oz. rezervirate ter podaljšujete roke vrnitve po telefonu,
e-pošti ali v Moji knjižnici. Zraven gradiva v fizični obliki
pa vam nudimo tudi gradivo, vsebine in storitve, do
katerih lahko dostopate tudi izven knjižničnih prostorov.

Vsem članom knjižnice so brezplačno dostopne eknjige na spletnem portalu Biblos, kjer smo zbirko v
letošnji jeseni še nadgradili z nakupom novih naslovov.
Novost so zvočne knjige, ki jih lahko poslušate preko
mobilne aplikacije Audibook na svojih pametnih
telefonih, od pravljic za najmlajše do romanov za
odrasle uporabnike. Na spletni strani knjižnice najdete
tudi številne elektronske vire, ki jih lahko uporabljate in
raziskujete s prijavo s številko članske izkaznice in z
geslom, ki ga uporabljate za storitev Moja knjižnica.
Tudi za plačilo članarine ali zamudnine vam ni
potrebno več v knjižnico – vse lahko uredite od doma s
spletnim plačilom v Moji knjižnici.
Konec novembra, ko smo praznovali teden splošnih
knjižnic, smo se potrudili, da vsem občanom občin
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž približamo
naše enote in njihovo delovanje. Za vse, ki bi v tem
predprazničnem času želeli svojim najbližjim podariti
kaj posebnega, pa smo pripravili darilni bon. Knjiga v

fizični in elektronski obliki namreč tudi v tem času še
vedno ostaja nepogrešljivo sredstvo za bogatenje duha
in najpomembnejši člen v izobraževalnem procesu,
knjižnica pa ponuja skoraj neskončne možnosti iskanja
informacij in virov, pridobivanja znanja, razvijanja
lastnih bralnih in ustvarjalnih sposobnosti, širjenja
obzorja, pa tudi uporabo sodobnih tehnologij. Za več
informacij vas vabimo, da se oglasite v knjižnici ali pa
obiščete našo spletno stran http://orm.sik.si.
Splošna knjižnica v Središču ob Dravi je letos obeležila
že sedmo leto svojega delovanja. V prostorih osnovne
šole se je v tem času izposodilo več kot 20 tisoč enot
gradiva, izvedenih je bilo 62 pravljičnih uric, številne
bibliopedagoške ure, ustvarjalne delavnice, literarni
večeri z gosti, kot so Tone Partljič, Lev Detela, Feri
Lainšček in Helena Srnec, zanimiva potopisna in druga
predavanja. Knjige in branje smo približali številnim
mladim in malo manj mladim obiskovalcem, jim
priskrbeli prostor, v katerem se lahko družijo,
preživljajo prosti čas in zase najdejo kaj, kar jim lahko

popestri vsakdan. Hvala, da ste bili in ostajate z nami,
in še naprej prav lepo vabljeni v našo družbo!
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Vrata splošne knjižnice ostajajo odprta

