
Tudi letos v ormoški 
knjižnici nismo pozabili na 
izbor poletnega branja za vas. 
Na razpolago so vam različne 
tematike in zelo raznoliki 
avtorji, od klasikov do domačih 
avtorjev, kot so Lev Detela, Ciril 
Vnuk, Milan Petek Levokov … 
Posebej za moške smo pripravili 
izbor tem za moško branje, 
kjer ni prostora za ljubezenske 
romance, ampak za resne 
politične, zgodovinske in športne 
teme, za vedoželjne smo pa 
pripravili še izbor tujejezičnih 
knjig. Poletno branje vas čaka 
v prostoru izposoje, kjer vas 
bodo ob vstopu pričakala viseča 
raznobarvna priporočila, kaj 
vzeti v roke to poletje. 

Vaše najmlajše pa tudi letos 
čaka že znani Poletni bralni 
izziv – berite 15 dni 15 minut 
oz. poslušajte nekoga, ki vam 
bo bral 15 minut na dan, in 
pričakalo vas bo presenečenje.
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Marsikdo je v času strožjih ukre-
pov zaradi koronavirusa najbolj 
pogrešal predvsem to – dostop 
do enega najljubših načinov pre-
življanja prostega časa, ki smo ga 
vsi imeli na pretek. Medtem se je 
življenje vrnilo v normalne tirnice, 
s tem pa tudi delo v ormoški knji-
žnici. In medtem ko ste še pred 
mesecem ali dvema morali knjige, 
ki ste si jih želeli izposoditi, v knji-
žnici obvezno rezervirati, s po-
močjo Moje knjižnice, telefona ali 
e-pošte, lahko sedaj že kar nekaj 
časa sami brskate po naših knji-
žnih policah. 

Zaradi domovanja v šolskih 

prostorih je edina izjema med na-
šimi enotami Krajevna knjižnica 
v Središču ob Dravi, kjer direkten 
dostop do knjig žal ni mogoč, še 
vedno pa lahko tam prevzamete 
vnaprej rezervirane knjige.

Prireditve v času 
poostrenih ukrepov

Od 2. julija do 30. avgusta na le-
tni terasi knjižnice ob upoštevanju 
primerne razdalje med obiskoval-
ci tudi letos potekajo Četrtkovi 
zeleni popoldnevi. V prihodnjih 
tednih še vas čakajo predavanja 
Vlada Pušnika, Kristjana Nedoga, 

dr. med., Dominika Bombeka, 
Mateje Žerjav in Tatjane Gregorc. 
Nikar ne pozabite tudi na tradi-
cionalne Dneve poezije in vina, 
ki bodo v Ormožu potekali 26. 
avgusta. Pred začetkom novega 
šolskega leta pa seveda nismo po-
zabili na otroke: otroški počitni-
ški program pod naslovom Deca 
� üp na knjižni küp bo potekal 
med 17. in 28. avgustom. Zabavali 
se boste  ob pravljičnih, igralnih in 
plesno-gibalnih uricah, družab-
nih igrah, kvizih, ugankah, te-
matskih igrah ter tujejezičnim 
dnevom.

Po knjige za poletni oddih nazaj med knjižne police
Kam po knjige v letošnjem poletju v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož? Vsekakor tudi naravnost med knjižne 
police, ob upoštevanju varnostnih predpisov zaradi covid-19.

Foto: Knjižnica Ormož


	01str59t
	02str59t
	03str59t
	04str59t
	05str59t
	06str59t
	07str59t
	08str59t
	09str59t
	10str59t
	11str59t
	12str59t
	13str59t
	14str59t
	15str59t
	16str59t
	17str59t
	18str59t
	19str59t
	20str59t
	21str59t
	22str59t
	23str59t
	24str59t

