Katere knjige so v tem trenutku najbolj iskane
Mnogi se verjetno strinjate, da ni pravega poletja brez dobre knjige. Kaj se najbolj bere to poletje in katere knjige kar kličejo po tem, da bi dobile prostor v
potovalnem kovčku, smo povprašali knjižničarje v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož.
V ormoški knjižnici so tudi letos
pripravili knjižno polico s priporočili za poletno branje, na kateri so
zbrane predvsem novosti v knjižnici, ki bodo bralce v tem poletnem
času zagotovo zamikale. Gre za
polico z raznovrstnim gradivom, ki
zajema tako knjige vseh zvrsti kot
tudi t. i. neknjižno gradivo (CD-je,
DVD-je). »V prostoru z leposlov-

jem bralce čaka več prostorčkov s
pripravljenimi knjigami, med drugim novitetami, knjigami za bralno
značko za odrasle (letos potujemo
po svetu – tema je potopisje), lahkotnim branjem ter pravkar vrnjenim gradivom, da si naši člani lažje
predstavljajo, kaj se trenutno bere.
Podoben izbor poletnega branja
smo pripravili tako za tiste najmlaj-

Seznam najbolj iskanih knjig:
Žakelj, Bronja: Belo se pere na devetdeset
Paasilinna, Arto: Najboljša vas na svetu
Rijavec, Petja: Najini valovi
Lunde, Maja: Zgodovina čebel
Gounelle, Laurent: Človek, ki je hotel biti srečen
Širok, Mojca: Pogodba
Rugelj, Samo: Resnica ima tvoje oči

Pestro poletno dogajanje
Ker pa vsega poletja seveda ni moč preživeti z nosom v knjigah,
so v ormoški knjižnici tudi letos poskrbeli za pester nabor poletnih
dogodkov, ki so bralcem tako v veselje kot tudi sprostitev. Tako ob
četrtkih ob 17. uri že tradicionalno potekajo dobro obiskani četrtkovi
zeleni popoldnevi, kjer si čas krajšajo z nadvse zanimivimi gosti.
»Zelo lep odziv kot vsako leto pričakujemo (in smo ga že doživeli) na
Četrtkovih zelenih popoldnevih – tokrat smo jih poimenovali zeleni in
ne več zeliščarski, saj se letos ukvarjamo z nekoliko širšo tematiko, ki
ni več povezana le z zelišči. Smo namreč ena izmed samo dveh zelenih
knjižnic v Sloveniji in temu primeren je seveda tudi naš program.
Tudi letos bomo v ormoški knjižnici gostili mednarodne pesnike v
sklopu festivala Dnevi poezije in vina, ki se ga vsako leto udeleži lepo
število ljubiteljev poezije,« napovedujejo ormoški knjižničarji.
Prav tako med drugim vabijo k poletnem bralnem izzivu, branju
pravljic pod brajdami, v kotičke za sprostitev, ki vas čakajo na
otroškem in mladinskem oddelku, ustvarjalne kotičke, otroci lahko
možgančke razgibajo tudi z reševanjem počitniške knjižne uganke ...
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S skrinjo knjižnih dobrot vabijo k poletnemu branju tudi na ormoškem
bazenu.
še, kjer so jim na posebnih policah
na voljo slikanice s poletno tematiko, kot za mladostnike, ki si želijo
nekaj sprostitve ob branju v poletnem času,« so povedali ustrežljivi
ormoški knjižničarji.

S knjigo v roki ob
bazenu
Ker se v knjižnici želijo bralcem
še bolj približati na terenu, tudi to
poletje vabijo k branju s ponudbo
knjig ob ormoškem bazenu. »Tudi
letos smo ponudili knjige kopalcem kopališča v Ormožu v okviru
projekta Knjige na bazenu, ki jih
lahko prelistajo, preberejo ali pa
celo obdržijo,« so povedali knjižničarji. V ormoški knjižnici pa so šli s
servisiranjem uporabnikov še korak dlje: »Za dopustniške dni smo
za bralce posebej pripravili še dva
nova e-bralnika, s pomočjo katerih
lahko naši člani brezplačno in tudi

z dopusta dostopajo in prebirajo
elektronske knjige spletnega portala Biblos. Recimo uspešnico Belo
se pere na devetdeset, ki je bila nagrajena s kresnikom in je v tiskani
obliki izposojena (ter rezervirana)
v vseh enotah, zato je čakanje nanjo lahko kar dolgotrajno, je možno dobiti tudi v priročni e-obliki ter
jo prebrati na e-bralniku, telefonu,
tablici ali računalniku.«

Bralci v povprečju
preživijo več časa v
knjižnici
In kakšen je pravzaprav obisk
hrama kulture, ki sicer v poletnih
julijskih in avgustovskih dneh deluje s skrajšanim delovnim časom?
Umirjen in primeren tem poletnim
dnem, opažajo v knjižnici. Kljub
skrajšanemu delovnemu času pa
poudarjajo, da bralci povprečno
preživijo več časa v knjižnici: »To

se še zlasti opazi v prostorih, ki
so namenjeni otrokom in mladostnikom, kjer preživljajo čas ob
igranju, branju, tudi uporabi računalnikov ter branju časopisov in
revij, pa tudi knjig pri odraslih uporabnikih,« nadaljujejo zaposleni
in dodajo, da je struktura bralcev
raznolika: »Prihajajo redni bralci
pa tudi tisti, ki jih med letom zaradi
pomanjkanja časa vidimo nekoliko
manj. Starejši, mlajši, mamice z otroki, mladostniki, študenti, ki potrebujejo študijsko gradivo …«

Večina za lahkotnejše
branje
Sicer pa večina uporabnikov
v teh dneh posega po dopustniškem, povečini lahkotnejšem
branju ter knjigah in neknjižnem
gradivu za otroke, ki ga vzamejo s
seboj na potovanje. Zagotovo pa
je precej tudi zahtevnejših bralcev,
ki tudi poleti prisegajo na resno literaturo: »Za priporočanje branja
velja zlato pravilo, po katerem se
ravna vsak knjižničar: da lahko odlično priporočaš knjige, v katerih
bo bralec res užival, je posameznega bralca treba poznati. Vsakemu
bralcu ustreza drugačno gradivo
– nekateri bodo najraje posegli po
lahkotnejšem branju, drugi po kakovostnejšem, tretji po novostih
v knjižnici, četrti kriminalki ali pa

bodo potrebovali strokovno gradivo.«

Na katere knjige boste
čakali najdlje?
In katera dela so v tem trenutku
največji hit? Kot opažajo, se zelo
pogosto izposojajo knjige avtorjev, ki jih gostijo na njihovih prireditvah. Tako so med najbolj izposojenimi knjigami Belo se pere na
devetdeset avtorice Bronje Žakelj,
dela Petra Čeferina, Sama Ruglja,
Mojce Širok, Milana Petka Levokova, Minke Gantar itn. »O izposojevalnih rokih je težko govoriti, saj
je po nekaterih knjigah veliko povpraševanja, v času poletja pa zaradi dopusta kar nekaj podaljševanja
rokov izposoje gradiva osebno, po
telefonu, s pomočjo Moje knjižnice
in COBISS-a ter celo po e-pošti. Večina knjižnega gradiva, ki se izposodi, je v slovenskem jeziku, mlajše
generacije si rade izposojajo knjige
tudi v angleškem jeziku (leposlovje, turistični vodniki), na voljo je
tudi kar nekaj kakovostnih novosti
v hrvaškem jeziku,« so še povedali, ob tem pa vse potencialne
uporabnike vabijo, da jih obiščejo,
kajti ravno sedaj je idealen čas za
včlanitev v knjižnico, saj od 1. julija
naprej novi člani plačajo le polovično članarino.
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