Ormož  S slovesnega odprtja krajevne knjižnice

Ivanjkovci dobili knjižnico z
več kot 7.200 enotami gradiva
Ivanjkovčanom se je uresničila dolgoletna želja – v prenovljenih prostorih tamkajšnje
osnovne šole so namreč minuli petek slovesno odprli krajevno knjižnico, ki bo delovala v
okviru Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož.
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Slavnostni trak so prerezali (z leve): župan občine Ormož Alojz Sok, minister za kulturo Tone Peršak,
direktorica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož Milica Šavora in ravnateljica OŠ Ivanjkovci Nada
Pignar.
Stalna, tri dni na teden odprta knjižnica v Ivanjkovcih (v
ponedeljek med 9. in 14. uro ter
v torek in četrtek med 13. in 18.
uro) pomeni velik preskok dostopnosti do knjižničnega gradiva.
Kot je na otvoritveni slovesnosti
v napolnjeni šolski telovadnici
dejal minister za kulturo Tone
Peršak, ki je izpostavil poseben
pomen knjižnic, pa te že dolgo
niso le izposojevališča klasičnih
knjig, saj poleg socialne vloge
ponujajo še vrsto drugih storitev
oziroma sodobnih dejavnosti.
Ideja o nastanku knjižnice se
je po besedah ravnateljice OŠ
Ivanjkovci Nade Pignar porodila
leta 2011, ko je bila ivanjkovska
kot ena izmed 32 slovenskih šol
izbrana v projekt Evropskega socialnega sklada »Opolnomočenje
učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja«,
kjer se je pokazalo pomanjkanje
knjig v otrokovem okolju.
Direktorica Knjižnice Franca
Ksavra Meška Ormož Milica Šavora je pojasnila, da je v novem
knjižničnem hramu več kot 7.200
kosov knjig in knjižničnega gradiva; s knjigami v šolski knjižnici
vred okoli 12.000. Poleg knjig je
v njej najti tudi risanke, ﬁlme in
glasbene zgoščenke, z novim
letom pa bodo na izposojo še
revije in časopisi. Za knjižnico in
radost, ki jo ponujajo knjige in
drugo gradivo, se je direktorica
Šavora zahvalila še vsem, predvsem Osnovni šoli Ivanjkovci z
ravnateljico Nado Pignar, predsednici KS Ivanjkovci Slavici
Rajh, občini Ormož z županom
Alojzom Sokom ter osrednjim
območnim knjižnicam, številnim
donatorjem, založnikom in posameznikom.
Predsednica Krajevne skupnosti Ivanjkovci Slavica Rajh je
poudarila, da gre za pomembno
pridobitev kraja, s tem se je strinjal tudi župan občine Ormož
Alojz Sok, ki meni, da bodo s tem
mnogim prihranili pot v Ormož

ter knjižnično dejavnost še bolj
približali okoliškim prebivalcem.
Slovesno odprtje knjižnice so
popestrili tamkajšnji osnovnošolci in Mešani pevski zbor Društva
upokojencev Ivanjkovci. Po slavnostnem prerezu traku je sledilo
druženje na božičnem bazarju.
Krajevna knjižnica bo zagotovo

postala informacijsko, kulturno
in socialno središče kraja, saj
bodo ormoški knjižničarji v njej
pripravljali številne dogodke, kot
so literarni večeri, strokovna predavanja s predstavitvami knjig,
pravljične urice z ustvarjalnimi
delavnici; prva je že bila v torek.
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Kot velik donator se je med drugimi izkazala Zavarovalnica
Triglav. Direktor območne enote Zavarovalnice Triglav Uroš
Skuhala je povedal, da so ponosni, ker so del zgodbe nastanka
krajevne knjižnice v Ivanjkovcih, pomagali pa so tudi pri nakupu
deﬁbrilatorja, ki je nameščen pri vhodu v knjižnico. V največji
slovenski zavarovalnici so v sklopu preventivne akcije podprli tudi
nakup strokovne literature o požarni varnosti v novi knjižnici v OŠ
Ivanjkovci, ki je namenjena vsem generacijam.

