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Glasilo Občine Ormož, številka 52, marec 2021

Knjižnice že dolgo niso le kraj, kjer se izposojajo knjige, ali 
kamor zahajajo le ali najbolj zagrizeni bralci ali pa šolar-
ji in študenti, ki nujno rabijo gradivo za šolske potrebe. 

Knjižnica s svojimi storitvami povezuje ljudi, spodbuja kreativ-
nost, prispeva k vseživljenjskemu učenju odraslih in dvigu kva-
litete življenja, predvsem pa – spodbuja človekovo zvedavost in 
sposobnost vživeti se v domišljijske svetove.
S poezijo po kavo (ali kakav – tudi otroci so namreč izvrstni 
pesniki!), Mesec knjižnoljubcev, Bralna značka za odrasle 2021, 
literarni utrinek v francoskem jeziku, natečaj Zapleši s knjigo, 
pravljična urica v virtualnem okolju, Hip hop s Špelo in Kraljem 
Lijem ter Pikina bralna značka so le nekateri izmed aktualnih 
projektov, ki so ali še potekajo v knjižnici. Odziva našemu vabilu 
smo knjižničarji hvaležni. V začetku leta so nas razveselili učenci 
Glasbene šole Ormož s prikazanimi načini plesa s knjigo, ki so jih 
predstavili v natečaju Zapleši s knjigo, svojega je pa v risani obliki 
posebej za nas posnel tudi plesalec Jure Masten. 
V zadnjih dvajsetih, predvsem pa desetih letih, je z uvedbo inter-
neta ter novih tehnologij, kot so recimo pametni telefoni, digital-
ni svet doživel velik razmah. Pogosto se niti ne zavedamo, kako 
nas ta svet pravzaprav odvrača od pristnih in osebnih človeških 
odnosov. Napisati lastnoročno nekaj izbranih besed je trajen spo-
min, nekaj, kar ogreje naše srce in dušo skozi mnogo let, in je 
način ohranjanja osebnega stika, so zapisali ob letošnjem Tednu 
pisanja z roko, ki je potekal med 18. in 22. januarjem. Pisanju, 
veščini, ki nam pomaga pri izražanju naših čustev, misli in naše 
ustvarjalnosti, smo zatorej v pričetku leta 2021 posvetili kar nekaj 
projektov.

Pridružili smo se akciji Zveze bibliotekarskih društev Sloveni-
je Mesec knjižnoljubcev, ki je potekal od 14. februarja do 12. mar-
ca, torej od valentinovega do gregorjevega. Vse strastne ljubitelje 
knjig smo povabili, naj knjižnici ali knjigam nasploh napišejo lju-
bezensko pismo, in sicer na temo, kako so jim knjižnica in knjige 
pomagale v času korone.
Pisanje smo povezali s hip hopom in razgibavanjem ter mlajše 
bralce povabili, da se pridružijo naši knjižničarki Špeli, ki je z 
Domnom in Kajo zaplesala na glasbo Kralj Li iz knjige Repki. 
Napišejo naj pismo Kralju Liju, na kakšne načine se radi igrajo v 
prostem času, in mu ga pošljejo na naslov knjižnice (Žigrova uli-
ca 6b, 2270 Ormož), ta pa jih bo povabil na čisto pravo zabavo, ki 
bo poleti potekala na knjižničnem vrtu. Na poletni zabavi bomo 
odplesali njegov ples, zato kar začnite vaditi plesne korake, ki jih 
najdete v video posnetku Ena, dve, tri in štiri … hip hop s Špelo.
Nismo pa pozabili niti na pesništvo in praznovanje dneva poezi-
je. Do 21. marca lahko ljubitelji poezije in kave v knjižnici oddajo 
svoje pesmi, verze ali morda pesem kakšnega drugega avtorja, ki 
jih je navdihnil ali se jih dotaknil s svojimi besedami, ter si na ta 
način s poezijo prislužijo brezplačno kavo skupaj z izvirno kazal-
ko za knjige.

Za konec pa še skok k bralni znački za odrasle. Bisere s knjižnih 
polic boste letos lahko prebirali vse do 31. avgusta. Delo smo vam 
olajšali tudi s tem, da lahko eno izmed knjig preberete po lastnem 
izboru,  za preostale štiri vas pa čaka seznam s 46 knjigami, med 
drugim tudi s krajšimi deli slovenskih avtorjev, ki v letu 2021 obe-
ležujejo pomembnejše obletnice.
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