8. GOSARJEV VEČER

NA NASIH PODRUŽNIČAH ….

KNJIŽNIČA LOGATEČ

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU

torek, 26. november, ob 18.00

KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE
sreda, 14. november, ob 19.00

Dr. Peter Kovačič Peršin
Gosarjev pogled na narodno
gospodarstvo

Bert Logar:

Po svetu v dvoje ali kam gre
turistični agent na poročno
potovanje?

NOVEMBRSKI
DOGAJALNIK

ZDRAVO Z NARAVO
KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA
sreda, 20. november, ob 19.00

Suzana Kranjec:
Fermentirana brezglutenska hrana—
Svoj očrt narodnega gospodarstva je Gosar orisal v
svojem temeljnem delu Za nov družbeni red. Strnjeno pa ga je podal v predavanju na 2. Bohinjskem tednu leta 1939, torej v času, ko je svet že
drsel v katastrofo 2. svetovne vojne. Krščanske
študentske organizacije, ki so imenovani študijski
teden organizirale, so se zavedale pomena tega
vprašanja in so povabile Gosarja, da je imel na seminarju osrednje predavanje o tem vprašanju. Ob
80-letnici tega dogodka je prav, da aktualiziramo
Gosarjeve jasne poglede na to temo.

skrb za črevesje je v resnici skrb za možgane

18. do 22. novembra : TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC

VEŠČILNICA

TEDEN SPLOŠNIH
KNJIŽNIC 2019

PREŠERNOVA DVORANA
sreda, 6. november, ob 18.00

KULTurno

KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 21. november, ob 18.00

18.–22. november
Sara Idzig: Mehčanje telesa
Uvod v plesno-gibalno psihoterapijo

Ponedeljek, 18. november

Bodite v udobnih oblačilih, obutvi, s seboj imejte
steklenico vode.

Zelena knjižnica: kako je lahko naša knjižnica bolj ekološko osveščena? Od tega dne dalje bodo oznake v knjižnici
opozarjale na bolj ekološko obnašanje—tudi uporabnikov.

Število mest je omejeno, prijave na
konpas.info@gmail.com ali na 040 153 500 (Sara).

Torek, 19. november
Rastemo s knjižnico: v naši knjižnici se veliko ukvarjamo
z vzgojo mladih bralcev—poznate naše programe za otroke in mladino?

V MOJIH OČEH SE ŽIVLJENJE
ISKRI, V SRCU RAZUMEM, KAJ
JAZ SEM, KAJ TI
Zaključna prireditev mladinskega literarnega natečaja s predstavitvijo
zbornika in nagrajencev

Sreda, 20. november

ZA STARŠE
KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 7. november, ob 19.30

Tanja Černe:
Razvijanje učnih spretnosti, posebno
pri učencih z učnimi težavami

Dan splošnih knjižnic: dan brezplačnega vpisa za nove
člane - še nimate svoje knjižnične izkaznice? Prisrčno
vabljeni k vpisu!
Četrtek, 21. november
Pravica vedeti: knjižnica ni le hiša, polna knjig, ampak
ponuja mnogo virov in informacij. Jih poznate?
Petek, 22. november
Dan zelenih knjig: »Ne spomnim se naslova ali avtorja,
vem pa, da je imela zeleno platnico.«

Prvo v sklopu predavanj o učenju za starše,
učitelje in ostale zainteresirane
V sodelovanju z Občino Logatec.

Na literarnem večeru bomo predstavili rezultate
mladinskega literarnega natečaja in zbornik izbranih besedil na temo sodobne pravljice. Strokovna sodelavka natečaja, pisateljica, prevajalka
in glasbenica Mateja Perpar bo predstavila odlomke nagrajenih besedil.
V sodelovanju z JSKD OI Logatec.

Če želite izvedeti kaj več o delovanju naše
knjižnice, vabljeni v tem tednu k obisku ter sledenju knjižnice na Facebooku in Instagramu
(logaskaknjiznica).

