S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU
KNJIZNICA LOGATEC
četrtek, 28. marec, ob 19.00

Viki Grošelj
NAJVISJI VRHOVI CELIN

… Vse to so bile osupljive pustolovščine, ki so v
tistih časih burile domišljijo, dvigale meje mogočega in brisale meje lise neznanega na našem planetu. Vsaka od njih je bila na nek način življenjski
projekt njihovih junakov.. Prav napredek, ki so ga s
svojimi dejanji vzpodbujali tudi oni, pa nam danes
omogoča, da se v času enega samega življenja
lahko dotaknemo vseh sedmih, čarobnih, privlačnih in magičnih, najvišjih točk našega planeta. Za
vrhunska dejanja svojega časa si ti pionirji zaslužijo globok poklon in spoštovanje, še posebno hvaležnost pa za idejo, nakazano pot, predanost cilju
in vseobsegajoče hrepenenje ...

NA NAŠIH PODRUŽNICAH ….
S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU
KRAJEVNA KNJIZNICA HOTEDRSICA
sreda, 20. marec, ob 19.00

Ema Brelih:

Daljni vzhod - Sibirija

… Kjer pijejo jutranjo kavo enajst ur pred
nami …

Potovali bomo z vlakom, po nam manj znani
bajkalsko amurski magistrali od severa Bajkalskega jezera, se ustavili v mestih, ki so rasla
skupaj z gradnjo železnice, pokukali v lokalni
muzej, pravoslavno cerkev, praznovali dan železničarjev in se na bregu Ohotskega morja
vkrcali na trajekt za otok Sahalin … Nekoliko
severneje, v Yakutsku pa bomo začeli pot z avtom, v Oymyakonu smo pri –50 stopinjah spoznavali življenje domačinov, nadaljevali po cesti
s srhljivim nazivom: cesta kosti.
Deželo je poleg ekstremnih vremenskih razmer
in skrivnostne narave v preteklosti zaznamovalo
poseljevanje in trpljenje pregnancev in prisilnih
delavcev v gulagih, iskalcev zlata, rudarjev. Prevoziti jo, pomeni vsaj malo začutiti velikost in
mogočnost Zemlje, domačnost in bližino domačinov, slo po obvladovanju in posedovanju,
ki je vodila oblast ter videti sodobni vsakdanjik.
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četrtek, 7. marec, ob 19.00

četrtek, 14. marec, ob 19.00

Aleš Juvanc

Simon Mičić

Naslednje jutro in nebo

OD IZRAELA DO KENIJE

DEČEK S TATUJEM NA SRCU

S KOLESOM

Literarni večer s pesnico

Vem, kako boli spolna zloraba …

Marjetko Krapež

Aleš Juvanc je kolesarsko pot začel v
mestu Tel Aviv v Izraelu in jo nadaljeval
prek Jeruzalema v Jordanijo, kjer je obiskal znamenito Petro. Kolesaril je v
Egipt, kjer je imel skoraj ves čas policijsko spremstvo. Skozi Sharm je kolesaril
v Kairo in si ogledal piramide, nato ob
Nilu skozi Luxor v Sudan, kjer je bilo nekaj dni zapored 45 stopinj. Pot je nadaljeval v Etiopijo, kjer so, podobno kot v
Sudanu, včasih za njim metali kamenje
in vpili »money«. Popotovanje pa je
sklenil v Keniji, v Nairobiju, in v 59 dneh
na kolesu premagal 3.900 kilometrov.

»Verjel sem ljudem, ki so mi hoteli pomagati,
toda vedel sem, da moram na pot sam. Nihče ni
mogel po moji poti, nihče ni mogel nositi moje
krvi in nihče ni smel prevzeti moje bolečine, da bi
jaz lahko živel, saj to ne bi bila moja pot, moja
kri in moja bolečina, ki me je tolikokrat spravila
na kolena, da sem velikokrat utrujen zaspal. Ponovno sem vstal in šel naprej. Vredno je čutiti
bolečino!” (Iz knjige Deček s tatujem na srcu)
www.všemušikoš.com

OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE
KNJIZNICA LOGATEC
četrtek, 21. marec, ob 19.30

Marjetka Krapež je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti. Poučuje slovenščino na
Gimnaziji Vič v Ljubljani, vodi Literarni klub L'etažer. Uredila je več pesniških zbirk mladih ustvarjalcev, je urednica nove esejistične revije Dvomovine. Organizira literarne večere, delavnice
kreativnega pisanja ter literarne vikende. Je članica žirije natečaja Bodi pisatelj, ki ga razpisuje
Pionirski dom. Za prvo pesniško zbirko Prgišče je
dobila nagrado za najboljšo samozaložniško knjigo v letu 2009. Druga pesniška zbirka Sledi bližine je izšla 2012. Njene pesmi so bile objavljen v
antologiji Sončnice 2018.

