POČITNIŠKI TEDEN V KNJIŽNICI LOGATEC
Torek, 26. 2., ob 9.00, v Knjižnici Logatec

Urška Bonin LEGO ZGODBE
Delavnica ustvarjanja in pripovedovanja zgodb iz
lego kock preko aplikacije na tabličnem računalniku.
Delavnica je primerna za otroke med 9. in 15. letom starosti, nanjo pa se je potrebno prijaviti na email: tanja.slabe@log.sik.si. V prijavnici navedite
ime in priimek otroka ter letnico rojstva. Prijave
sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Sreda, 27. 2., ob 17.00, v Prešernovi dvorani

ZA RADOVEDNE
KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 28. februar, ob 19.30
Alenka Veber Rihtarjeva

Duhovito in
hudomušno po
babje

FEBRUARSKI
DOGAJALNIK

Ob izidu knjige duhovnih misli Kolo sreče.
67 babjepolskih iveri
vljudno vabljeni na
predavanje babnopoljke Alenke Veber
Rihtarjeve.

Andrej Zobarič BOBNARSKA DELAVNICA
Na delavnici boste odkrili osnove igranja na djembe bobnu, s poudarkom na spoznavanju zahodnoafriških ritmov. Primerno za vse starosti. Potrebne
so prijave na e-mail: andrejzobaric@gmail.com.

Četrtek, 28. 2., ob 17.00, v pravljični sobi
PRAVLJIČNA URICA z delavnico

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU
KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE
četrtek, 21. februar, ob 19.00

Gorazd Gorišek
Predstavitev knjige

Slovenska
planinska pot
ob novi izdaji v kompletu treh vodnikov.

Obstajajo hujši zločini kot sežiganje knjig.
Eden izmed njih je, da jih ne beremo.
Joseph Brodsky

OB KULTURNEM PRAZNIKU

ČLOVEK ČLOVEKU

UČILNICA VEŠČIN

KNJIŽNICA LOGATEC

PREŠERNOVA DVORANA

PREŠERNOVA DVORANA

torek, 5. februar, ob 19.30

torek, 12. februar, ob 10.00 in 16.30

sreda, 20. februar, ob 18.00

Kamišibaj

Jože Škrlj: delavnici

in Cankarjeve črtice

O DEMENCI IN SPORAZUMEVANJU

V središču bo razumevanje in sodelovanje z osebami z demenco, ogledali si bomo odlomke filmov in ob
njih govorili o vedenju, ravnanjih
in odnosih.

Vrtnarimo
ekološko, triki
in nasveti za
98,93 % uspeh
Ko veste, kaj delate, bo vaš
krompir vedno debel!
Mitja Križan, uni. km.,
strokovnjak s področja
ekoloških naravnih gnojil
in škropil (Neem, Kelp)

KULTurno

POGLED VASE

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

četrtek, 14. februar, ob 19.30

četrtek, 21. februar, ob 19.30

Valentinova
predstavitev stripa

IVAN CANKAR:
PODOBE IZ ŽIVLJENJA

Nenad Vladić
predstavitev knjige

Nastopajo kamišidame:

scenarist dr. Blaž Vurnik

Tatjana Hladnik Rupnik (Bela krizantema),

in risar Zoran Smiljanić

OD TALENTA
DO USPEHA ̶

Simona Nagode (Pehar suhih hrušk) in

… kjer boste izvedeli
tudi o Cankarjevi
ljubezenski povezavi
z Logatcem.

popotovanje z desetimi
uspešnimi Slovenci ̶
o tem, kako uresničiti
svoje talente in
potenciale.

Simona Kavčič (Greh).
Program povezuje Sergeja Šorli.

