ČLOVEK ČLOVEKU

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU

KNJIŽNICA LOGATEC

KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA

četrtek, 18. oktober, 19.00

sreda, 10. oktober, ob 19.00

Jana Dular

Pia Peršič

TOPLO SRCE AFRIKE

VIA ADRIATICA TRAIL

Jana Dular, humanitarna delavka in univ. dipl. pravnica je ustanoviteljica humanitarnega društva ELA.
Že devet let v vzhodni Afriki vodi številne humanitarne projekte. Od avgusta 2011 dela v Malaviju
kjer vodi projekte za pomoč 50 otrokom s posebnimi potrebami in izobraževalne delavnice za 200
osnovnošolskih otrok.
KULTurno

OKTOBRSKI
DOGAJALNIK

Planinska vodnica in motivatorka Pia Peršič ter gorski tekač Andrej Martinčič
sta kot prva v celoti prehodila novo zasnovano Via
Adriatica Trail, ki je najdaljša hrvaška planinskoturistična pot. Vabljeni na
predstavitev.

KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 25. oktober, ob 19.00

Metka Pavšič
NIČESAR NE OBŽALUJEM
Ganljiva,
s humorjem in
petjem obarvana
monoigra
Vinka
Möderndorferja.
Predstava, ki je deležna
ovacij občinstva!

Z oktobrom začenjamo z novo
sezono Predšolske bralne
značke in pravljičnih uric.
Pravljične urice se v Knjižnici Logatec in vseh njenih
enotah začnejo z drugim
tednom v oktobru po ustaljenih časih. Za več informacij
vprašajte v knjižnici ali
poglejte na spletno stran
www.log.sik.si.

Dobre knjige ne razkrijejo vseh
skrivnosti naenkrat.
Stephen King

ZA NAJMLAJŠE

DAN ZA POLETAVCE

POGLED VASE

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

četrtek, 4. oktober, ob 17.00

sobota, 6. oktober

četrtek, 11. oktober, ob 19.00

Ob začetku pravljičnih uric in Predšolske

Maja Megla:

bralne značke najmlajši bralci in obiskovalci

Stres, kuga sodobnega časa

vabljeni na predstavo za otroke

PIKI JE SAM DOMA
V izvedbi Družinskega gledališča
Kolenc. Predstava je primerna za otroke
od dveh let dalje. Po začetku predstave
vstop v dvorano ni več mogoč.

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU
KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 4. oktober, ob 19.00

Tadeja Virant: Peš do Assisija 300 km
V Assisiju se je rodil,
večji del deloval in
umrl mali po telesu in
velik po duhu Frančišek Asiški. Njegov
duh še vedno živi in
vabi romarje, da se
podamo na pot skozi
prelepo zeleno srce
Italije v svoje srce.

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

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 –
Afriška ritmična dogodivščina
Delavnica izdelovanja knjižnih kazal

Avtorica knjige Stres, kuga sodobnega časa bo skozi osebno izkušnjo ter na podlagi znanstveno podprtih izsledkov razumljivo pojasnila tisto slabo stran
stresa, ki nas uničuje v bolezni (izgorelost, fibromialgijo, depresijo, bolečinski sindromi ipd.).

KULTurno
KNJIŽNICA LOGATEC

sreda, 17. oktober, ob 19.30

Avtorica NIVES MAHNE ČEHOVIN bo predstavila svojo knjigo TU IN ZDAJ in njeno sporočilo, nanizala svoje
izkušnje ter jih prepletla s pripovedjo o ustvarjalnosti,
moči besed … in še marsičem. Glasbene utrinke bo
prispeval BORIS MAGDALENC na glasbilu hang, kar
je tudi posebno doživetje!

