
Povpraševanje je veliko
Čeprav je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož za uporabnike v tem času epidemije zaprta, pa branje in izposoja knjig 
nikakor nista zastala. Nasprotno. Knjižničarji iščejo nove poti, kako priti do bralcev. Kot ena izmed prvih knjižnic v 
državi je svojim članom po novem omogočila tudi dostavo knjig na dom.

Knjižnica v tem času, ko so šte-
vilni doma in je uporabniki ne mo-
rejo obiskati, svojim članom nudi 
možnost izposoje knjižničnega 
gradiva z dostavo na dom. Kot je 
povedal bibliotekar Damjan Riz-
man, so storitev uvedli minuli to-
rek, ta pa je odlično zaživela. Že v 
naslednjih dneh so na dom dosta-
vili več deset knjig.

Član krije poštnino
Dostava je namenja vsem, pre-

vladujejo pa upokojenci, nobenih 
omejitev ni niti glede vrste gradiva. 
Študentje sicer najbolj posegajo po 
strokovnem gradivu, tisti v zrelej-
ših letih pa po leposlovju. Vsak lah-
ko naenkrat naroči do pet knjig, iz-
posoditi si je mogoče gradivo, ki je 

v osrednji knjižnici. Naročila spreje-
majo na knjižnični e-naslov ali na te-
lefonsko številko, naročilo gradiva 
je možno oddati tudi elektronsko 
(Moja knjižnica, mCobiss). Naročni-
ki knjige običajno dobijo na dom že 
naslednji dan. Storitev omogočajo 
vsem članom. Tisti, ki si knjigo izpo-
sodi, pa krije vse stroške pošiljanja, 
v katerega je všteta cena kuverte in 

poštnina. Cena pošiljke znaša 3,50 
evra. Izposojo izvajajo brez nepo-
srednega stika z uporabniki in ob 
upoštevanju preventivnih ukrepov 
in priporočil v zvezi s preprečeva-
njem širjenja okužbe covid-19.

Virtualna knjižnica 
brezplačna za vse

Skokovit porast pa beležijo tudi 
pri uporabi virtualne knjižnice Bi-
blos. Izposoja e-knjig je v treh te-
dnih presegla raven celotnega lan-
skega leta. Medtem ko so lani čez 
celo leto zabeležili 186 izposojenih 
e-knjig, so jih doslej že preko 260. V 
teh dneh so dokupili tudi nove na-
slove in povečali možnost hkratne 
izposoje pri posameznih naslovih 
e-knjig, ki so si jih člani pogosteje 
izposojali. Da bi branje e-knjig omo-
gočili čim večjemu številu bralcev, 
pa so v teh kriznih razmerah kot eni 
izmed prvih omogočili brezplačno 
branje tudi tistim, ki niso njihovi čla-
ni. Vse, kar morate storiti, je, da se 
preko spletnega obrazca vpišete v 
knjižnico.
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