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Stanislav Čičerov 

Prejmete še kdaj pozdrav na razglednici?  

četrtek,  29. september,  ob 19.00 

Knjižnica Logatec 

Radi berete in ste pripravljeni na nov bralni izziv?  

Potem vas srčno vabimo, da se nam pridružite v 

bralnem krožku Žarek.  
Prvo srečanje bo v ponedeljek,  

5. septembra, ob 19.00, v Knjižnici Logatec, lahko 

pa se pridružite tudi pozneje, v oktobru. Za več in-

formacij pišite na urska@knjiznicalogatec.si. 

Izjemen poznavalec in zbiralec starih razglednic, gospod 

Stanislav Čičerov, nam bo s poudarkom na zbirki starih 

razglednic Knjižnice Logatec predstavil pestrost, vso lepoto 

in vsebinski pomen razglednic. Te sicer veljajo za drobno, a 

vendar izjemno kulturno dediščino.   

Zaključek poletnih bralnih izzivov 

Poletavci & NajPoletavci 

Teater Cizamo:  

Kozlovska sodba v Višnji Gori 

sobota,  24 . september, od 9.30 dalje 

Ploščad pred  Knjižnico Logatec* 

Znova je čas, da proslavimo poletne bralne podvige. Zato 

vabimo vse Poletavce in NajPoletavce, ki so zaključili po-

letni bralni izziv in oddali izpolnjene obrazce, da se skupaj 

poveselimo.  

Program: 

Od 9.30 do 10.00 bo pred knjižnico stojnica, na kateri bo 

moč prevzeti majice in priznanja.  

10.00 interaktivna predstava Teatra Cizamo: Koz-

lovska sodba v Višnji Gori (dobrodošli tudi starši in ne-

Poletavci:)) 

 

 

 

 

 

Predstavi bo sledilo žrebanje nagrad. Udeležba na dogod-

ku ni pogoj za žrebanje.  

Glavna donatorja:  

*v primeru slabega vremena bo prireditev v veliki dvorani Narodnega doma Logatec  



 

Vabljeni na našo že tradicionalno bukvarno na Dnevu brez 

avtomobila. Tokrat bo na naši stojnici tudi posebna predsta-

vitev sodobnih  knjižničnih storitev za mladino.  

četrtek,  22. september,  

od 9.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00  

Cankarjeva cesta Logatec 

Literarni večer s pisateljem  

Ernestom Jazbinškom in predstavitev 

njegovega romana Od hlapca do ... 

torek, 13. september, ob 19.00 

Velika dvorana narodnega doma Logatec 

V sodelovanju s Komunalnim podjetjem Logatec 

Prevetrimo omare 6 

Izmenjevalnica in bukvarna 

VEŠČILNICA 

JSKD Logatec 

Igrajmo se Litera-turo 

sobota, 10. september, od 8.30 do 12.30 

Ploščad pred Knjižnico Logatec 

sreda,  14 . september, ob 18.00 

Prešernova dvorana  

Dan brez avtomobila  

Bukvarna in stojnica za mlade  

Vabljeni na srečanje s priljubljenim pisateljem sodobne kmeč-

ke povesti, Ernestom Jazbinškom. Predstavili bomo njegov 

zadnji roman Od hlapca do … ter spoznali avtorjevo izjemno 

življenjsko zgodbo. Zaradi poškodbe v otroštvu je po mnogih 

neuspelih operacijah ostal brez noge, a vedno ostal izjemno 

aktiven in športen, kar štirikrat se je udeležil paraolimpijskih 

iger, se večkrat povzpel na Triglav in še mnogo navdihujočega 

bo z nami podelil na večeru.  

Pisati je začel šele ob upokojitvi in do sedaj napisal lepo vrsto 

pri bralcih izredno priljubljenih romanov: trilogi-

jo Zavita steza življenja, Trdoživa Kozjanka, Mačeha, Brata, 

Lukež, Drejka in Od hlapca do …  

Z avtorjem se bo pogovarjala Urška Orešnik.  

Literarni večer bo polepšal nastop citrark Urške Rožmanc in 

Nastje Rudolf.  

V igrivo literarno popotovanje na 

Jurčičevo Muljavo so vključeni lite-

rati z vseh izpostav Osrednje Slove-

nije, med njimi tudi logaški pesnik 

Andrej Žigon. Na veščilnici nas bo v 

igrivo LITERA-TURO povedla njena 

avtorica dr. Sara Špelec. Prisrčno 

vabljeni, da se nam pridružite 

(primerno za osnovnošolce, sred-

nješolce, študente, odrasle, pa tudi 

dedke in babice). 

Znova vas vabimo na jesensko izvedbo dogodka Prevetri-

mo omare. Tokrat si bomo izmenjevali predvsem oblačila 

(za prihajajočo jesensko-zimsko sezono), modne dodatke, 

igrače ter izdelke za dom in gospodinjstvo. Vsi prineseni 

predmeti morajo biti oprani/očiščeni in lepo ohranjeni, v 

nasprotnem primeru jih bomo zavrnili.  

Izmenjevalnica deluje po principu – odnesi toliko, kot si 

prinesel, v zadnji uri dogodka pa bo mogoče stvari tudi 

samo odnesti.  

Stvari za izmenjavo ne zbiramo vnaprej, prinesti jih je mo-

goče le na dan dogodka.  


