ZA RADOVEDNE

NA NAŠIH PODRUŽNICAH ….

KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 20. februar, ob 19.30

ZDRAVO Z NARAVO
KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE

Leon Drame: RODOSLOVJE

torek, 18. februar, ob 19.00

Matjaž Maležič:

FEBRUARSKI
DOGAJALNIK

Vzgoja sadik in nega sadnega drevja

Gost večera Rakovčan Leon Drame je kot kartograf zaposlen na Inštitutu za raziskovanje
krasa ZRC SAZU. Dobršen del svojega prostega časa pa posveča rodoslovju. Kot sodni izvedenec za rodoslovje in aktiven član Slovenskega rodoslovnega društva razpolaga z eno
večjih rodoslovnih zbirk ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi širše.
V pogovornem večeru nam bo Leon Drame
predstavil rodoslovno vedo, te in one raziskovalne zanimivosti in nekatera rodoslovne posebnosti logaškega prostora.

Ker je osnova za dober pridelek sadja dobra sadika, si
bomo najprej ogledali, kako poteka vzgoja sadnih
sadik v drevesnici. V drugem delu pa se bomo posvetili vzgoji sadnega drevja (obrezovanje in precepljanje) in si ogledali še škodljivce in bolezni, ki zmanjšujejo pridelek sadja.
Matjaž Maležič je zaposlen kot vodja Sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijskogozdarskega zavoda Ljubljana, kjer pridelujejo sadne
sadike različnih sadnih vrst, ki so primerne za naše
klimatsko področje. Dva mandata je bil tudi predsednik Strokovnega sadjarskega društva Slovenije.

Prešeren, France: Kam? (1835)
Vir: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VSRIGACG

OB KULTURNEM PRAZNIKU

ZA STARŠE

POČITNIŠKA DELAVNICA ZA OTROKE

PREŠERNOVA DVORANA

KNJIŽNICA LOGATEC

KNJIŽNICA LOGATEC

torek, 4. februar, ob 19.30

četrtek, 13. februar, ob 19.30

torek, 18. februar, ob 9.00

Andreja Brenčič Vukmir

Glasbeno-literarni
večer z glasbeno skupino

Tantadruj.

(Otroški) možgani in

obvladovanje burnih čustev

Delavnica izdelovanja
avtomobilov iz odpadne

embalaže za osnovnošolce

V skupini so vseskozi vodilo
in gonilo eklektične kompozicije Boštjana Sokliča, ki temeljijo na široko odprti
skrinji slovenske pesniške tradicije. Tu in tam posegajo tudi po materialu iz drugih kultur, kar se odraža v različnih glasbenih slogih, ki so spretno prepleteni v povsem avtorski in prepoznaven zvok.
VEŠČILNICA
PREŠERNOVA DVORANA
sreda, 5. februar, ob 18.00

Delavnica

popravljanja
poškodovanih knjig
S knjižničarkama Tanjo Slabe in
Urško Orešnik.
S seboj prinesite svoje poškodovane, strgane knjige (nekaj pa jih priskrbimo tudi mi). Zaradi omejenega števila mest so potrebne
prijave na
urska.oresnik@log.sik.si.

Čustva doživljamo vsak dan, pa se zavedamo, kakšna je
njihova narava in kako delujejo z vidika nevrologije? Kaj se
dogaja v našem telesu in v naših možganih? Še posebej v
otroških možganih, ki še niso razviti tako, da bi lahko sami
obvladovali burna čustva, česar pa velikokrat ne zmoremo
tudi kot odrasli. V tem predavanju bomo spoznali, kaj je
t.i. regulacija afekta oziroma upravljanje s težkimi čutenji,
kako lahko otrokom s svojimi odzivi pomagamo, da bomo
podprli integracijo med levo in desno možgansko polovico. In kako si lahko (in zakaj ne) pomagamo tudi v odraslih
odnosih.

Predavala bo prof. Andreja Brenčič Vukmir, specialistka zakonske in družinske terapije

Na delavnici bomo izdelali vsak svoj dirkalnik
in se na koncu preizkusili v pravi dirki.
Delavnica je namenjena otrokom od 7. leta
dalje, trajala bo od 9:00 do 11:00.
Prijave: otroka lahko na delavnico prijavite do
ponedeljka, 17. 02. 2020 na e-mail naslov:
tanja.slabe@log.sik.si, kjer navedete tudi starost otroka in kontaktno telefonsko številko.

