Zeleni četrtkovi popoldnevi v knjižnici
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T

udi letos smo vsak četrtek ob 17. uri v juliju in avgustu
na vrtni terasi zelene Knjižnice Ormož govorili »modro o
zelenem«. Z željo ozaveščati skupnost o okoljevarstvenih
izzivih, prispevati k trajnostnemu ohranjanju okolja, vplivati na
izboljševanje kakovosti človekovega življenja in spodbujati posameznike k odgovornemu ravnanju do narave, Zemlje, skupnosti,
drugih in sebe smo načrtovali program devetih srečanj.
Miša Pušenjak, kmetijska svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline, je predstavila svojo najnovejšo knjigo Semenarstvo: kako pridelati kakovostno seme. Ker bi radi prispevali
k ohranjanju avtohtonih in tradicionalnih sort kulturnih rastlin,
biotski raznovrstnosti, lokalni pridelavi hrane in samooskrbe, vas
vabimo k pridelavi lastnih semen. Našo zeleno knjižnico bomo
nadgradili s Knjižnico semen, zato vabljeni k sodelovanju pri njeni izgradnji.
Spoznavanje zdravilnih rastlin smo opravili kar na knjižničnem
vrtu, kjer nam je botanik Ignac Janžekovič predstavil njihove prepoznavne lastnosti in uporabnost v vsakdanjem življenju. Pod
njegovim nadzorom smo rastline tudi poimenovali in jih označili
s tablicami.
S psihiatrom Kristjanom Nedogom smo se pogovarjali o vplivu smeha na možgane in počutje. Srečanje smo tokrat izpeljali
v okolju njegovega doma, pogovoru je pa sledil ogled čudovitega vrta Alojza Škrjanca, kjer je zasajenih najbrž več kot petsto
rastlin. Spoznali smo, da je vrtnarjenje s srcem lahko tista druga
polovica zdravja.
Matic Sever, eden največjih poznavalcev trajnic v Sloveniji in
avtor več strokovnih knjig, je predstavil svoje pristope oblikovanja zelenih površin, ki upoštevajo vse značilnosti rastišča, okolja, podnebja, izbora rastlin, gojenja in oskrbe. Ker je Matic tudi
avtor zasaditve knjižničnih gredic, smo na praktičnih primerih
spoznali njegovo filozofijo sonaravne ozelenitve okolja.
Pozornost smo posvetili tudi dragoceni dobrini – vodi. Mag. Dominik Bombek je predavanje posvetil dvigu zavesti o pomenu,
zaščiti in varstvu voda in z vodami povezanih ekosistemov. Spoznali smo vrednost nam najbližje reke Drave nekoč in danes, naravovarstvene projekte zaščite različnih z rečnimi ekosistemi posecu septembru ponovno pričakuje pester program, ki ga bomo,
koliko bo le mogoče, izvajali na letni terasi knjižnice v Ormožu.
9. septembra smo ponovno razgibavali sive celice ob kvizu s Timonom Grabovcem, 16. septembra bo z nami dr. Terezija Štefančič, s katero se bomo na domoznanskem večeru pogovarjali
o Tovarni sladkorja Ormož, z Marijo Gašparič in Jelko Vrbnjak
bomo o njunem literarnem ustvarjanju govorili 23. septembra,
bralno značko za odrasle pa 30. septembra zaključili s pogovorom
o »prleškem poetu« Marku Kočarju s Cirilom Ambrožem, Tadejem Vesenjakom in Matejem Kočarjem.

vezanih živalskih vrst, vpliv kmetijstva, industrije in sodobnega
načina življenja na onesnaženost voda in na kvaliteto pitne vode.
Maja Botolin Vaupotič nam je s predavanjem Barvila iz rastlin
nekoč in danes odprla oči. Predstavila nam je načine, kako so
ljudje barvali in tiskali z naravnimi barvili, ki so jih pridobivali
iz rastlin, živali in mineralov že nekoč in kako to lahko počnemo
še danes.
Vsako leto naša četrtkova druženja zaključimo z ogledom primera dobre prakse varovanja naravne in kulturne dediščine. Tokrat smo spoznali domači biser: Krajinski park Središče ob Dravi, poplavno območje reke Drave, ki zajema strugo reke Drave s
prodišči, stranskimi rokavi, zatoki, mrtvicami ter poplavni gozd
in kmetijsko kulturno krajino, kjer se nahaja edino bivališče velikega hrčka v Sloveniji, srečamo pa tudi vidro in bobra. Vodil nas
je Samo Žerjav, domačin, geograf in lokalni turistični vodnik, ki
Dravo pozna “kot svoj žep”.
Žal nam je, da sta odpadli kuharska delavnica Reneja Plavca o
uporabi medu v kuhinji in predavanje psihologinje Blaže Krasnik,
Dan brez interneta – zmorete?, a verjamemo, da jima boste lahko
kmalu prisluhnili tudi pri nas.
Četrtkovi zeleni popoldnevi so se zaključili, obiskovalce pa v me-

Zaključen je pa tudi izbor najboljše zelene knjižnice v letu 2021,
IFLA Green Library Award 2021. Najboljša zelena knjižnica po
mnenju Mednarodne zveze bibliotekarskih društev in ustanov je
postala kanadska Splošna knjižnica Edmonton, v ormoški knjižnici smo pa vseeno izjemno ponosni na našo uvrstitev v sam
svetovni vrh, med štiri najboljše, ki že sama po sebi dovolj zgovorno govori o kvalitetnem, predvsem zelenem, programu knjižnice, uspešnih mednarodnih in lokalnih sodelovanjih ter da
smo lokalni skupnosti s svojim delom res lahko v ponos.

