DAN ZA POLETAVCE
KNJIŽNICA LOGATEC
sobota, 22. september

DOMOZNANSTVO
KNJIŽNICA LOGATEC
torek, 25. september, ob 19.30

Anja Sedej:

Izza zelenih oblakov

SEPTEMBRSKI
DOGAJALNIK

O življenju in delu Andreja Žigona
Vse Poletavce in NajPoletavce, ki ste vse
poletje pridno brali in v knjižnici oddali
izpolnjene bralne sezname, vabimo na
skupno druženje!

Ob 15. obletnici smrti

9.30–10.00 Prevzem majic in
Priznanj
10.00–10.30 Žrebanje nagrad in
skupinsko fotografiranje
10-30–12.00 Delavnice
Samo Svete – delavnica
mavričnih sestavljank
Andrej Zobarič –

Fotografija: Andrej Korenč

Ob tej priložnosti bo izšla tudi zloženka, ki
predstavlja zapuščino Andreja Žigona v Knjižnici
Logatec.

afriška ritmična
dogodivščina

Predstavitvi bo sledil ogled priložnostne razstave fotografij Andreja Žigona v prvem nadstropju knjižnice.

Knjiga je darilo, ki ga lahko odpiraš
vedno znova.
Garrison Keillor

BRALNI KROŽEK ŽAREK

DOMOZNANSTVO

DAN BREZ AVTOMOBILA

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

CANKARJEVA ULICA

torek, 11. september, ob 19.00

torek, 18. september, ob 19.30

petek, 21. september

Vabljeni, da se nam pridružite v bralnem krožku!
Navdušeni bralci se dobivamo enkrat mesečno in se
pogovarjamo o prebrani
knjigi.

»Abtreten!«
v počastitev občinskemu prazniku in ob stoletnici
konca I. svetovne vojne. »Abtreten!« je bil zadnji
ukaz preživelim vojakom pred razpustom.

16.00–19.00 BUKVARNA
Pobrskajte med odpisanimi knjigami in najdite
kakšno dobro zgodbo zase!

Prijave/več informacij na:
urska.oresnik@log.sik.si

17.30 KAMIŠIBAJ PREDSTAVA in delavnice

POGLED VASE
KNJIŽNICA LOGATEC

Nastopajo kamišibajkarji KD Drevored

četrtek, 13. september, ob 19.00

Hai Ottenheim in Mateja Hana Hočevar:
Ko pokliče zmaj

V prvem delu bo Mira Hodnik predstavila vlogo
Logatca kot zaledja soške fronte, v drugem delu pa
bomo prisluhnili zvočni pripovedi Soška fronta našega sokrajana, skladatelja Mitje Reichenberga.
Ob tej priložnosti si boste v Knjižnici Logatec lahko
ogledalitudi razstavo fotografij Logatca iz obdobja
med leti 1914–1918.

Predavanje bomo začeli z odlomkom iz knjige Zmajeva deklica, ki sta jo napisala predavatelja. Zmaj v njej
predstavlja dušo, brezčasen in večen del nas. Kako
vemo, da nas kliče zmaj, in s katerimi izzivi se soočamo, ko prisluhnemo notranjemu glasu, ki nas bo vodil
k njemu?

V SODELOVANJU Z OBČINO LOGATEC IN TURISTIČNIM
DRUŠTVOM LOGATEC

