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Literarni večer s pisateljico  

Matejo Perpar  

ob izidu mladinskega romana Liza in zbirke 

skladbic Andantino po klavirskih tipkah 

KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA 

Predavanje o Jožetu Plečniku 

ponedeljek,  19. december,  ob 18.00 

Dvorana Stare šole (nad knjižnico) 

N A  N A Š I H  P O D R U Ž N I C A H  

KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA 

Otroška predstava Štirje letni časi 

sreda,  7. december,  ob 17.00 

Dvorana Stare šole (nad knjižnico) 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE 

Otroška predstava Zlati ključek 

četrtek,  15. december,  ob 17.00 

Dvorana Stare šole (nad knjižnico) 

Vabljeni na praznič-

no predstavo za 

otroke v izvedbi 

Lutkovnega gledali-

šča Fru-Fru. Pred-

stava je primerna za 

otroke od 3. leta 

dalje in traja 30-40 

minut.  

Vabljeni na praznič-

no predstavo za 

otroke v izvedbi 

Lutkovnega gledali-

šča Fru-Fru/

Gospodične Bazilke. 

Predstava je primer-

na za otroke od 3. 

leta dalje in traja 35 

minut.  

Dogodek posvečamo 

slovenskemu arhitektu 

Jožetu Plečniku, katere-

ga rod izvira iz Hotedrši-

ce. Plečnikovo leto je 

priložnost, da počastimo 

Plečnikovo izjemno 

osebnost in delo, ki je 

slovensko arhitekturo 

postavilo na svetovni 

zemljevid kulturne dedi-

ščine. Na dogodku bomo 

prisluhnili strokovnja-

kom, ki raziskujejo Pleč-

nikovo dediščino in nam 

bodo mojstra pobliže 

predstavili.  

Dogodek poteka v soorganizaciji s turistično vodnico Alen-

ko Fink (Naši lepi konci) 

Dogodek financira Občina Logatec.  

Za več informacij o naših dogodkih poglejte na našo splet-

no stran www.knjiznicalogatec.si.  

Najdete nas tudi na:  

Facebooku / knjiznicalogatec 

Instgramu / logaskaknjiznica 



 

četrtek,  15. december,  ob 19.00, 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

sreda, 7. december, ob 18.00, 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

četrtek, 8. december, ob 19.00, 

Velika dvorana narodnega doma Logatec 

vhod skozi knjižnico 

torek,  27. december, ob 19.00, 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

VEŠČILNICA 

Marko Boldin 

Naj vas latino ritmi zapeljejo! 

Z veseljem vas vabimo na novo, plesno obarvano Veščilni-

co. Tokratno srečanje bo odeto v romanco in čustvenost 

latino ritmov! S plesnim studiem Boldis boste spoznali 

osnove salse in latinsko ameriških (družabnih plesov). Vod-

ja plesnega studia Marko Boldin vas bo popeljal v energi-

čen svet plesa in vas navdušil nad gibanjem v latino ritmih. 

Pridružite se nam na brezplačni delavnici in morda vas 

ritmi zapeljejo v celoletne tečaje! Prijave na delavnico 

sprejemamo na naslovu  

prireditve@knjiznicalogatec.si.  

Vabljeni sami ali v paru! 

OBČINA LOGATEC IN KNJIŽNICA LOGATEC 

vas vabita na 

11. GOSARJEV VEČER 

Dr. Alen Širca: Duhovna vizija Andreja Gosarja 

Predavanje z naslovom 

»Duhovna vizija Andreja Gosar-

ja« se bo ukvarjalo z Gosarjevim 

delom, ki ni izrazito sociološko, 

pravniško in ekonomsko obarva-

no. Pravzaprav bo v ospredju 

njegova publikacija Eden je Go-

spod: misli o božjem kraljestvu 

na zemlji, ki je izšla v Ljubljani 

med drugo svetovno vojno (leta 

1943). V tej knjigi naletimo na 

nekakšen povzetek njegove misli o družbenem pomenu 

krščanstva v tedanjem času, ki se jim pridružuje tudi odkri-

ta kritika tedanje Katoliške cerkve na Slovenskem. Zanimi-

vo je, da so njegova stališča v marsičem zelo blizu Jacquesu 

Maritainu, enemu izmed vodilnih katoliških filozofov tiste-

ga časa, ki je med drugim tudi pomembno vplival na dekla-

racijo o človeških pravicah. 

Alen Širca je docent na Oddelku za primerjalno književnost 

in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljublja-

ni. Ukvarja se s starejšo slovensko literaturo, primerjalno 

verzologijo in sodobno metodologijo literarne vede. Je 

avtor treh znanstvenih monografij, od leta 2018 je predse-

dnik slovenskega društva za primerjalno književnost (SDPK) 

in član uredniškega odbora znanstvene revije Primerjalna 

književnost. 

LITERARNI VEČER 

Predstavitev pesniške zbirke Marcela Štefančiča 

Vonj po življenju 

Vabljeni na predstavitev pesniškega pr-

venca Marcela Štefančiča z naslovom 

Vonj po življenju. 

Z avtorjem knjige se bo pogovarjal dr. 

Alen Širca, pri predstavitvi bosta sodelo-

vala tudi oblikovalec knjige Igor Resnik in 

Damijan Bogataj (Založba Bogataj). Glas-

beno bo dogodek popestril vokalni kvar-

tet Gostiša, Štefančičevo poezijo pa bo 

predstavil recitator Vladislav Lenaršič. 

PRIPOVEDOVALSKI VEČER 

Od furmanov do tihotapcev 

Sveti Štefan je zavetnik konjev in konjarjev. Ta dan so prazno-

vali furmani, štefanovo je bilo velik furmanski praznik. Dan po 

prazniku se bomo v zgodbah vrnili v čas furmanov, ravbarjev in 

tihotapcev. 

Kako je bilo, ko so po naših cestah vozili furmani, ob cestah pa 

so nanje prežali cestni roparji? In ko je cvetelo tihotapstvo, 

kontrabantarji pa so bili ljudski junaki? Kakšne so njihove zgod-

be? 

Pripovedovale bodo Simona Kavčič, Anda Ovsec in Petra Rok.  


