ZA RADOVEDNE
KNJIŽNICA LOGATEC
četrtek, 26. marec, ob 19.30

NA NAŠIH PODRUŽNICAH ….
ZDRAVO Z NARAVO
KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA

Aleš Nose:

sreda, 25. marec, ob 19.00

II. udarni ali Rupnikov bataljon

Suzana Kranjec:

MARČEVSKI
DOGAJALNIK

Fermentirana brezglutenska hrana skrb za črevesje je v resnici skrb za možgane

Knjiga o II. udarnem ali Rupnikovem bataljonu
predstavlja več kot 600 strani vznemirljivega
branja in veliko število dokumentarnih fotografij. Zastavljena je izrazito dialoško. Avtor navaja
glasove vseh bojujočih se strani in tudi opazovalcev dogajanja. V knjigi opisuje vojaščino kot
tudi vojne drame prebivalcev, ki so se znašli v
središču slovenske državljanske vojne.
Pogovor z avtorjem bo vodil Anton Velušček.

Soavtorica knjige Fermentiraj.si, Brezglutenska
akademija Suzana Kranjec vam bo razkrila da je
skrb za črevesje v resnici skrb za možgane in
telo. S fermentirano hrano vnesemo v naše telo dobre bakterije. Tako dobimo v telo encime,
probiotike v obliki dobrih bakterij in prebiotike
v obliki vlaknin, ki so v zelenjavi. Spoznali bomo
kako praktično v svoji kuhinji s pomočjo fermentacije vzgojiti čim več dobrih bakterij, za
katere nam bo naše telo hvaležno.

21. marec je leta 1999 UNESCO razglasil za
Svetovni dan poezije z namenom promocije
branja, pisanja, objavljanja in poučevanja poezije po svetu ter spodbude in podpore jezikovni
raznolikosti ter lokalnim in nacionalnim poetskih združenj.

ZA STARŠE

VEŠČILNICA

OB SVETOVNEM DNEVU POEZIJE

KNJIŽNICA LOGATEC

PREŠERNOVA DVORANA

KNJIŽNICA LOGATEC

četrtek, 5. marec, ob 19.30

sreda, 11. marec, ob 18.00

ponedeljek, 23. februar, ob 19.30

Tanja Černe

Razvijanje meta kognitivnih
spretnosti, posebej
pri učencih z učnimi težavami

Starše in učitelje ter ostale zainteresirane
vabimo na tretje predavanje v sklopu učenja
učenja pri učencih z učnimi težavami, na katerem bomo spregovorili o razvoju metakognitivnih spretnostih, ki so pomembne za načrtovanje, izvedbo in izboljševanju lastnega
učnega procesa.

Društvo za zdravilne rastline
Ognjič Logatec

Bdenja, besedne ekspresije

Marjeta Hrvatič:

Delavnica izdelave
ognjičevega mazila

Na tokratni Veščilnici nam bo predstavnica
Društva za zdravilne rastline Ognjič Logatec
predstavila postopek izdelave ognjičevega mazila vse od začetka: torej od poznavanja rastline, nabiranja, sušenja, izdelave macerata, do
izdelave in uporabe mazila. Po prikazu izdelave
bodo tudi udeleženci sami izdelali mazilo.

Število mest na delavnici je omejeno, potrebne
so prijave na urska.oresnik@log.sik.si.

ilustrator: Simão Bessa

Bdenja so besede, ki so prestopile bregove,
so tokovi, ki s svojo zvočnostjo iščejo ponore
v človekovo podzemlje,
so okruški trajanja, ki so odmrli, da bi vstopili
v časoprostor bivanja.
Bdenja pa so tudi naslov prvenca Tine Šajn, ki
ga je izdala v preteklem letu.
S svojimi literarnimi deli se bo predstavila ob
glasbeni spremljavi.

