7. GOSARJEV VEČER
KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 22. november, ob 19.30

doc. dr. Srečo Dragoš:
Socialna politika Andreja Gosarja

ZDRAVO Z NARAVO
KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE
torek, 27. november, ob 19.00

Vlasta Mlakar

Rastlina je sveta,

NOVEMBRSKI
DOGAJALNIK

od korenin do cveta
Etnologinja Vlasta Mlakar, avtorica knjige Rastlina je sveta, od korenin do cveta, bo predstavila dediščino znanja
naših prednikov v zvezi s
poznavanjem in uporabo

rastlin ter s tem poveza-

Po Gosarju je temeljna naloga socialne politike v
netržni redistribuciji dobrin, z namenom zaščite
najšibkejših, kar je mogoče le v razmerah, ko ima
socialna politika v prepletu z gospodarsko in
splošno državno politiko isti cilj – blaginja vseh,
ne pa zgolj nekaterih (slojev oz. kategorij). Pogoj
takšnih razmer pa je, da so naštete politike enakovredne, profesionalizirane in neodvisne od
konkurenčnih političnih blokov oz. strank. Nič od
tega še nismo dosegli.

nimi praksami, modrost-

Doc. dr. Srečo Dragoš je predavatelj na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Je nosilec predmetov:
Teorije družbe, Skupnostno socialno delo, Družbene
neenakosti, Socialna omrežja, Religija in socialno delo.

se krogu življenja od po-

mi, verovanji, šegami in
navadami. Rastline so
imele pomembno vlogo v
gmotnem in duhovnem
življenju naših prednikov,
saj so človeka spremljale
v večno ponavljajočem
mladi do zime, od rojstva
do smrti.

Knjižnica je hiša upanja.
Je prostor, kjer lahko vsi,
ne glede na naše okoliščine,
nahranimo svoje ideje in
razvijamo svoje sanje.
Doug Wilhelm

ZA STARŠE

KULTurno

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC
po nedeljek , 19 . november, ob 19 .30

četrtek, 8. november, ob 19.00

Marko Juhant
KAZEN V VZGOJI
Spoznajte veliko možnosti in ukrepov, ki
otroka pripravljajo na
kasnejše življenje. Da,
tudi s kaznijo. Ugotovili
boste, da kazen ni pravi in edini odgovor na
vse, kar otrok naredi
narobe.

Dobimo se v knjižnici … v sklopu dogodkov v
Tednu splosnih knjižnic vas v sodelovanju ž JSKD
OI Logatec vabimo na literarni vecer ž naslovom

MOJE DELO JE KNJIGA LJUBEZNI,
na katerem se bodo predstavilo sest avtorjev, ki so
sodelovali na 10. obmocnem srecanju odraslih literatov Besedna dotikanja (tema: kako Cankarja beremo danes). Z uglasbeno poežijo bo nastopil tudi
njihov mentor Matej Krajnc.

Moja knjižnica praznuje
V torek, 20. novembra,
na

Dan splosnih knjižnic
bo v Knjižnici Logatec

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU

UČILNICA VEŠČIN

KNJIŽNICA LOGATEC

PREŠERNOVA DVORANA

sreda, 14. november, ob 19.00

sreda, 21. november, ob 18.00

Jakob J. Kenda: Apalaška pešpot
APALAŠKA POT gre po istoimenskem
hribovju, čez 14 ameriških zveznih
držav ob atlantski obali. Dolga je nekaj
prek 3.500 kilometrov in vsi vzponi
skupaj na njej znašajo 144 kilometrov.

DAN BREZPLAČNEGA VPISA
(ža tiste, ki do sedaj se niso bili clani knjižnice)
ter oprostitve zamudnin, ki bodo ža

Delavnica izdelave svečk iz bio
čebeljega voska
Izvajalec: Sonja Vavken, s. p.,
Svetovanje, posredništvo in izdelava naravne
kozmetike.

JAKOB J. KENDA je v javnosti najbolj
znan po svojih prevodih, predvsem
Harryja Potterja. Apalaška pot, ki jo je
prehodil kot prvi Slovenec, je nanj
napravila tako močan vtis, da se je o
tej svoji izkušnji odločil napisati roman.

V sodelovanju ž

Na delavnico se je potrebno prijaviti na e-mail
knjiznica.logatec@log.sik.si

vrnjeno gradivo žavedene na ta dan (ne velja
ža žamudnine, ki so že žavedene).
V tednu splošnih knjižnic vabljeni tudi na:
19. 11. ob 19.30 Dobimo se v knjižnici—
literarni vecer domacih ustvarjalcev
(glej prejsnjo stran)
22. 11. ob 19.30 7. Gosarjev vecer
23. 11. Dan modrih knjig - »Ne spomnim se
naslova, a knjiga ima modro platnico.«

