POGLED VASE

S PRSTOM PO ZEMLJEVIDU

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

sreda, 22. januar, ob 19.30

sreda, 29. januar, ob 19.30

Jana Lavtižar

Mare Lakovič

Čiščenje nereda

Zadnje tradicionalne kulture

ustvarjanje prostorov za življenje

Namibije in Bocvane

Prostori, v katerih živimo, so z nami povezani prav tako, kot je naše telo povezano z našo duševnostjo. Ko svoje bivališče očistimo
odvečnosti, naredimo prostor, da v njem
lahko zasije tisto, kar najbolj blagodejno
učinkuje na nas. Še več: misli in čustva se
lahko polno razvijajo in izražajo šele takrat,
ko niso utesnjeni – zato se tako dobro počutimo v naravi. Počistite nered in ustvarite
prostor za čudovito novo leto.

Predavanje bo govorilo o problematiki izginjanja zadnjih tradicionalnih kultur tega dela Afrike, zlasti Hererov
in Hakaon v Kaokolandu ter Sanov iz skupine Kung v
namibijskem in bocvanskem Kalahariju. Avtor bo na
predavanju spregovoril tudi o politiki apartheida, zgodovini naseljevanja širšega prostora Južne Afrike, naseljevanju nizozemskih kolonistov (Burov), nemškemu
genocidu nad namibijskimi Hereri iz začetka 20. stoletja, angolski vojni in osamosvojitvi Namibije ter ohranjanju okolja in živalskih vrst na območju Namibije.
Predavanje se nanaša tudi na zadnjo skupno odpravo
Mareta Lakoviča in Arneta Hodaliča.

JANUARSKI
DOGAJALNIK

Foto: Andrej Žigon

Sedaj sem prost.
Zapustil sem včerajšnji dan

z bisago na rami.
Andrej Žigon

KULTurno

VEŠČILNICA

ZA STARŠE

KNJIŽNICA LOGATEC

PREŠERNOVA DVORANA

KNJIŽNICA LOGATEC

četrtek, 9. januar, ob 19.30

sreda, 15. januar, ob 18.00

četrtek, 16. januar, ob 19.30

ŠD TEK JE LEK

Tanja Černe

Miro Petrovec in Monika Rudolf

Razvijanje učne motivacije, posebej pri
učencih z učnimi težavami

Cesta zna ljubiti,
reka tudi

REKREATIVNI TEK POZIMI

Lado Jakša in Zeleni Oblaki

Foto: Lado Jakša

Na njegov rojstni dan, 9. januarja, se bomo
poklonili logaškemu pesniku, fotografu, dobrodelniku Andreju Žigonu - Aleluji.
Lado Jakša bo pripravil nastop in multivizijo, v
katerem se prepletajo Žigonovo literarno delo
in predmeti iz zapuščine, ki jo hrani Knjižnica
Logatec.
Dogodek bodo z branjem Žigonove poezije
začinili člani Literarnega društva Zeleni oblaki.

Radi tečete, pa ne veste, kako bi se lotili teka
pozimi? Ali kakšne alternativne vadbe bi se
poslužili, da bi obdržali kondicijo? Na januarski
veščilnici bomo gostili športno društvo Tek je
lek, ki nam bodo podali nekaj nasvetov, pa tudi praktičnih vaj.

Prijave niso potrebne, bodite športno oblečeni.

Mlajši mladostniki s splošnimi in specifičnimi
učnimi težavami imajo pri učenju pogoste
težave pri prevzemanju aktivne vloge, saj so
spretnosti in strategije učne motivacije, metakognicije in samoregulacije manj ali neustrezno razvite. Na drugem v vrsti predavanj se
bomo posvetili predvsem razvijanju učne motivacije. Predava Tanja Černe, prof. defektologije.

