ČLOVEK ČLOVEKU
KNJIŽNIČA LOGATEČ
četrtek, 18. april, ob 19.30
Predstavitev zbornika

Dostojno delo:

18.00 Galerija Hiša sonca – JSKD Logatec v
sodelovanju z OŠ 8 talcev:
KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE

Dogajanje v Knjižnici Logatec

Ne živim, da
delam, ampak
delam, da živim.
V zborniku je zbrana vsebina
večletnega intenzivnega preučevanja in opazovanja prekarnega dela v Sloveniji.

POGLED VASE

19.30–21.30 BUKVARNA

KNJIŽNIČA LOGATEČ

v pritličju knjižnice

četrtek, 25. april, ob 19.00

19.30–21.30 LOV NA MODROST
MED KNJIGAMI
Malce drugačen lov na zaklad, za otroke in mladino,
mladinski oddelek.

20.00–22.00 POD BRALNO LUČKO
– 7 MINUT ZA NAJLJUBŠI BRALNI
UTRINEK
Odprt bralni sedež za vse, ki želite deliti svoje najljubše
odlomke iz leposlovnih del – 7 minut za glasno branje.

APRILSKI
DOGAJALNIK

BREDA BIŠČAK
RAZLAGA SANJ PO JUNGU
Kako nam analiza sanj pomaga k boljšemu
razumevanju sebe in drugih.

Knjige nam pomagajo, da
ne hitimo.
Sponzor 2. aprila 2019, mednarodnega dneva knjig za otroke,
je Litovska sekcija IBBY,
poslanico je napisal in plakat ustvaril litovski otroški pisatelj in
ilustrator Kęstutis Kasparavičius.

OB MEDNARODNEM DNEVU KNJIG
ZA OTROKE

KNJIŽNICA LOGATEC
torek, 2. april, ob 17.00

KO BOM VELIK, BOM …
gledališko-glasbeno animacijska predstava
Sten Vilar / Studio Anima
Ko bom velik, bom …
pek, zdravnik ali pa poštar. Vše tri like iz našega
zivljenja bomo špoznali
na zelo duhovit način š
pešmijo in na konču poiškali Srečo, ki biva v naš
šamih: Kdor srečo deli,

UČILNIČA VESČIN

ZA OTROKE

PRESERNOVA DVORANA

PREŠERNOVA DVORANA

sreda, 10. april, ob 17.00

sobota, 13. april, ob 10.00

Ko zadiši po kavi …

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LOGATEC OB SVOJI
10. OBLETNICI PRIREJA:

Rudy's Quality Coffee
Želite izvedeti več o tem, kako se kavo prideluje
in od kod prihaja? Na kakšne načine jo lahko pripravimo? Preizkusili boste lahko tudi kave z različnimi stopnjami praženja.

se le-ta v srcu množi.

OTVORITEV RAŽSTAVE

S PRSTOM PO ŽEMLJEVIDU

KNJIŽNIČA LOGATEČ

KNJIŽNIČA LOGATEČ

četrtek, 4. april, ob 19.30

četrtek, 11. april, ob 19.30
ŽDRAVO Ž NARAVO

Bogdan Biščak: Igra in biseri
Kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje

Predstavitev knjige, ki
je pripoved o časih, ko
je bil alpinizem vse,
obenem pa tudi intimen pogovor očeta in
hčerke o vrednotah,
čisti duši, pogumu,
zmagah in porazih …

KNJIŽNIČA LOGATEČ

torek, 16. april, ob 19.30

Marko Pogačnik
Predstavitev knjige
Slovenija čudežna
Knjiga Slovenija čudežna ponuja
neobičajen in poglobljen vpogled v
slovenski kulturni in duhovni prostor ter kaže na obstoj številnih
vidikov domačega prostora, ki jih
prebivalci te lepe dežele pogosto
spregledamo.

