PROTOKOL
KNJIŽNICA LOGATEC

PRAVLJIČNE URICE

sreda, 23. oktober, ob 19.15

2019/2020
Županov sprejem
zlatih maturantov
Knjižnica Logatec
ZA STARŠE
KNJIŽNICA LOGATEC

OKTOBRSKI
DOGAJALNIK

Ob četrtkih 17.00–18.00
Začetek: 10. oktober

četrtek, 24. oktober, ob 19.00

(pravljična soba, vhod skozi

Marko Juhant: TRMA

Narodni dom Logatec)
Knjižnica Rovte
Ob torkih 17.00–18.00
Začetek: 8. oktober
Knjižnica Hotedršica
Ob sredah 17.00–18.00

Določili boste, ali imate odločne otroke z
močno voljo, ali pa so trmasti. Za ene in za
druge boste našli napotke. Za predšolsko,
šolsko starost in tudi za najstnike. Spoznali
boste pomen strukture doma in namensko
rabo določenih vzgojnih prijemov, kaj je mogoče spremeniti in kaj bo treba sprejeti ter
urejati na dolgi rok. Navodila, kako ravnati
v kritičnih situacijah in kako jih preprečiti,
so konkretna. Namesto skrbi, jeze, nemoči,
boste začutili upanje in ponos.

Začetek: 9. oktober

7.–13. oktober, TEDEN OTROKA

Otrok, ki bere,
Vse predšolske otroke in njihove starše
vabimo, da se pridružite
PREDŠOLSKI
BR A LNI ZNAČKI . Več
informacij dobite na
spletni strani knjižnice in pri knjižničarjih.

bo postal odrasel,
ki razmišlja.
Sasha Salmina

ZA NAJMLAJŠE

VEŠČILNICA

KULTurno

KNJIŽNICA LOGATEC

PREŠERNOVA DVORANA

KNJIŽNICA LOGATEC

četrtek, 3. oktober, ob 17.00

sreda, 9. oktober, ob 18.00

četrtek, 17. oktober, ob 19.30

Ob začetku pravljičnih urič in Predšolške

Darja Bright Tome:

bralne značke najmlajši bralči in obiškovalči

Prisluhni sebi

vabljeni na predštavo za otroke

MIŠKA MINKA
v izvedbi Družinskega gledalisča
Kolenč.
Predštava je primerna za otroke od dveh let dalje.

Predstavitev knjige Beatin
dnevnik Luize Pesjak
Z avtorico spremne študije

(www.našvetloštran.ši )
Pogosto slišimo napotek "sebe poslušaj" in se zalotimo, da tega ne znamo narediti. Kaj to sploh
pomeni? So to moje misli, moji občutki? Kaj je
tisto, na kar se lahko naslonim, česar se lahko
oprimem? Vabljeni na zabavno brskanje po sebi,
vsak deli le kar želi.

Urško Perenič
se bo pogovarjala Urška Orešnik.

Po začetku predštave vštop v dvorano ni več mogoč.

POGLED VASE

KULTurno

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

četrtek, 3. oktober, ob 19.30

četrtek, 10. oktober, ob 19.30

Predštavitev knjige

ANNE PAYNICH

Brežpogojna
ljubežen na
pósodo
(Unčonditional love on
loan).
Moderira Urška Orešnik

Predstavitev nove knjige
iz serije Poslušajmo filme

Mitje Reichenberga
FILMSKI ŽANRI:
drama, grozljivka,
komedija, vestern
Skladatelj, (glasbeni) producent, filmski in televizijski producent, dr. socioloških znanosti in univerzitetni predavatelj
dr. Mitja Reichenberg se že več kot 20 let posveča tematiki
filmske glasbe. Njegova razmišljanja so strokovno podkrepljena, a kljub temu poljudna in dostopna sleherniku.

Gre za prvo znanstvenokritično in faksimilirano izdajo
prvega slovenskega dnevniškega romana izpod rok dvojezične, nemško-slovenske pisateljice z začetkov slovenske književnosti Luize (Crobath) Pesjak.

Urška Perenič je z analizo in znanstvenim komentarjem z
romana prepričljivo odstranila plast slabšalnih sodb, razkrila njegove literarne povezave z evropsko literaturo na
eni strani, na drugi pa njegovo konkretno umestitev v
domači prostor Notranjske in snežniških gozdov.
(iz recenzije dr. Matije Ogrina)

