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Literatura v mestu: pogovor o Josipu Jurčiču – Bernard 
Nežmah in Urška Perenič
7. december ob 19.00 spletni dogodek
Ob 140-letnici smrti Josipa Jurčiča, pisatelja, publicista in urednika, bomo za-
dnji literarni večer iz cikla Literatura v mestu posvetili njegovemu življenju in 
delu . O pisateljevi literarni zapuščini bomo spregovorili z literarno zgodovi-
narko in izredno profesorico za slovensko književnost na Filozofski fakulteti 
UL Urško Perenič . O njegovem uredniškem in novičarskem delu pa s publici-
stom, novinarjem in sociologom Bernardom Nežmahom . Ogled po Zoomu .

Raznoterost erotike: pogovor o poeziji, ustvarjanju in ljubezni
9. december ob 19.00 spletni dogodek
Alja Adam, Barbara Korun in Tom Veber bodo brali pesmi z erotičnimi motivi 
iz svojih pesniških zbirk in se pogovarjali o homoseksualni, heteroseksualni 
in biseksualni erotiki, ki jo obravnavajo . Spregovorili bodo o ljubezenski želji, 
ki ne presega zgolj okvirjev seksualnega, temveč tudi omejitev identitet in 
ideologij . Ogled po Zoomu in na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature . 

Reprodukcija. Elementi za teorijo sistema poučevanja
1. december ob 17.00 spletni dogodek
Pierre Bourdieu in Jean Claude Passeron sta knjigo pripravila skupaj, 
v času, ko skupina, ki se je med ekspanzijo visokega šolstva v Evropi 
in Franciji razvijala kot del notranje razlikujoče se VI . sekcije École pra-
tique v Centru za evropsko sociologijo, ni poskušala domisliti le vloge 
sociologije vzgoje, ampak tudi metodološke in konceptualne podstati  
sociologije kot znanosti . O knjigi bodo spregovorili: dr . Slavko Gaber, dr . 
Veronika Tašner in dr . Matjaž Poljanšek, ki bo pogovor tudi moderiral . 
Ogled po Zoomu in na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature .

Čuvaj sna – Vinko Möderndorfer 
2. december ob 18.00 spletni dogodek
Ob najnovejši pesniški zbirki Vinka Möderndorferja Čuvaj sna (Cankarje-
va založba, 2020) se odpira vprašanje, ali je ljubezen bojno polje ali (po-
staja) sinonim za bližino, skrb, varnost  . . . Presunljiv čuvaj mladenkinega 
sna je lahko ekstenziran ali transponiran na sporočilo, naj čuvamo svoj 
spanec ter svoje sanje med spanjem in tudi v budnosti . 
»Vinka Möderndorferja v poeziji preokupira ljubezen . Vendar v Čuvaju 
sna ne gre za klasične ljubezenske pesmi ali pesmi o ljubezni . Redko sicer 
gre za dvojino, srečanje, bližino, ljubezen, povečini pa gre za samost, sa-
moto in odnos z bolečino ter poskuse bližin, presunljive poskuse ljube-
zenskih srečanj in srečevanj . Tudi s Čuvajem sna Möderndorfer potrjuje, 
da je pesnik romantične in romanticistične mehkobe in bolečine . Znotraj 
teh koordinat se zvrstijo pesmi v štirih razdelkih: Dom, Sestaviti čas, Bala-
de, Postelje .« (Petra Koršič) S pesnikom se bo pogovarjala kritičarka Petra 
Koršič . Ogled na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

literarne prireditve

predstavitve knjig
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Bralne vezi
7. december ob 17.30 spletni dogodek
Ameriško-slovenska pisateljica Erica Johnson Debeljak v svoji avtobio-
grafski pripovedi Devica, kraljica, vdova, prasica izpove svojo bolečino 
ob izgubi moža in na zanimiv način pokaže, kako družba, različne kul-
ture, verstva in umetnost skozi zgodovino vidijo vlogo vdov . Prijave na 
pogovor o knjigi na ksenja .gresak@mklj .si .

Angleški bralno-debatni krožek  
17. december ob 17.00 spletni dogodek
Foster je lirična kratka zgodba irske pisateljice Claire Keegan . Majhno 
dekletce oče odpelje v rejo na kmetijo na irskem podeželju . V tuji hiši 
najde toplino in naklonjenost, ki ju prej ni poznala . Nato pa odkrije 
skrivnost  . . . Srečanje poteka v angleščini, po Zoomu .

Francoski literarni krožek. Samba – Olivier Nakache, 
Éric Toledano
20. december ob 17.30 spletni dogodek
Pogovarjali se bomo o francoskem tragikomičnem filmu, ki je bil pre-
mierno prikazan na Mednarodnem filmskem festivalu v Torontu l . 2014 . 
Senegalca Sambo, ki dela v Franciji, doleti aretacija . Spoprijatelji se s 
prostovoljko, ki mu nudi pravno pomoč, potem, ko je v preteklosti pre-
gorela na delovnem mestu . Na koncu je izpuščen iz pripora, vendar 
mora zapustiti Francijo . Srečanje poteka v francoščini, vodi ga Aicha 
Boughazi . Prijave na aicha .boughazi .92@gmail

Brati inu obstati – spletna bralna skupina
30 . december ob 18 .00 spletni dogodek
Na zadnjem srečanju bralne skupine v letu 2021 se bomo pogovarja-
li o romanu Rdeča kapica Irene Svetek, ki je že od izida ena od najbolj 
iskanih in izposojenih knjig v slovenskih knjižnicah . Žanrsko branje, ki 
obsega skoraj 400 strani, je prava literarna poslastica, ki neprestano 
preseneča . Je prva v seriji psiholoških kriminalk avtorice, kjer nastopi 
okrožni državni tožilec Mio Avrelli . Srečanje po Zoomu .

O lepem v zgodovini filozofije – mag. Marko Ogris 
13. december ob 18.00 spletni dogodek 
Zakaj se pojem lepo v zgodovini evropske misli enakovredno uvršča 
ob bok tako pomembnih idealov, kot sta dobro in resnično? Kako so 
nekateri filozofi pomembnost zaznavanja lepega navezali in prepletli 
z razumevanjem pojma dobrega in kaj je v tem smislu pomenil antični 
ideal kalokagatije, enotnosti dobrega in lepega? Kdaj bi načelo lep in 
dober (kalos kai agathos) lahko veljalo za posameznega človeka? Kako 
so se spreminjali kriteriji in senzibilnost za občutenje lepote narave in 
sposobnost zaznavanja estetsko lepega v različnih vrstah umetnosti?

bralne skupine

predavanja
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Skrb za duševno zdravje – Anja Cesar
15. december ob 18.30 spletni dogodek
Kako priti v stik s seboj, s svojim doživljanjem ter v skladu s tem po-
skrbeti zase . Katere aktivnosti nas osrečujejo in napolnijo s pozitivno 
energijo? Moderno življenje je naravnano tako, da nas redno zasipava z 
obilico dela, stresorjev na delovnem mestu in drugimi dražljaji . Na de-
lavnici se bomo posvetili problemom: kako zaznati, da nam je težko, 
kako ponovno napolniti svoje baterije in najti luč na koncu tunela . Psi-
hologinja bo svetovala v katerih primerih je dobro poiskati strokovno 
pomoč . Ogled po Zoomu .

William Turner – dr. Sarival Sosič
20. december ob 18.00 spletni dogodek
William Turner, 1775–1851, sodi med najbolj priljubljene angleške ro-
mantične umetnike prve polovice 19 . stoletja . Znan je kot slikar svetlo-
be, ki se je najmočneje odrazila v njegovih slikah pokrajin in predvsem 
v slikah morskih pokrajin oziroma morskih vedut . Uporabljal je belo 
podlago, da je še povečal sijaj svoje vedno svetlejše barvne palete . Toda 
postopoma je njegovo delo postajajo vedno bolj svobodno, postal je 
vzor romantičnega individualizma, in navdih za impresioniste . Njego-
va pozna dela bi lahko poimenovali celo delno abstraktna . Njegovo 
ustvarjanje je polno svobodne ekspresivnosti . Redno je razstavljal na 
letnih razstavah Kraljeve akademije znanosti in je celo leta 1804 pogu-
mno ustanovil lastno galerijo . Skoraj celotno delo je zapustil britanske-
mu narodu in se hrani v Tate Britain . Ogled na Facebook profilu Mestne 
knjižnice Ljubljana .

Demenca in Alzheimerjeva bolezen – David Krivec
22. december ob 18.30 spletni dogodek
Z leti postanemo na splošno bolj pozabljivi, kar pa ne pomeni, da ima-
jo vse starejše osebe demenco . Na predavanju boste spoznali, katere 
so značilnosti demence in kakšni so prvi znaki . Dobili boste smernice 
za komuniciranje z osebami z demenco . Predavanje bo izvedeno v so-
delovanju z združenjem Spominčica – Alzheimer Slovenija . Ogled po 
Zoomu in na Facebook profilu Knjižnice Bežigrad . 

Kostarika. Pura Vida Costa Rica – Matej Košir
7. december ob 18.00 spletni dogodek
Avanturistična, nepozabna, preprosto čudovita, je le nekaj besed, ki 
označujejo srednjeameriško državo Kostariko, deželo vulkanov in narav-
nih lepot . Costa Rica pomeni bogata obala in že Krištof Kolumb je vedel, 
kako poimenovati ta raj, kjer se prepletajo različne pokrajine, mikro-
klime, čudovita flora in favna . Država, ki se razteza med Atlantikom na 
vzhodu ter Tihim oceanom na zahodu je dežela z najbolj cvetočim eko-
turizmom na svetu, njen največji ponos so številni naravni parki, ki ob-
segajo kar tretjino države . Ogled na Facebook profilu Knjižnice Bežigrad .

potopisi
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Apulija: skriti italijanski biser – Nina Simić
14. december ob 18.00 spletna prireditev
Butična načrtovalka potovanj Nina Simić bo razkrila svoje popotovanje 
po skritem italijanskem biseru – Apuliji . Razkrila nam bo čare cenejše, 
položnejše in manj oblegane Sardinije . Pokrajina se lahko pohvali z iz-
jemnimi plažami in fotogenično turkizno barvo morja, manjša mesteca 
pa so nedvomno med najlepšimi v Italiji . Za raziskovanje je primerna v 
kateremkoli letnem času . Ogled po Zoomu in Facebook profilu Knjižni-
ce Prežihov Voranc . 

Cikel ruskega filma: Novoletni očka
2. december ob 19.00 spletni dogodek
Osemletni Dima želi svoji mami kupiti novoletno darilo, vendar ugotovi, 
da v svojem hranilniku nima dovolj denarja . K sreči naleti na donosno 
poslovno ponudbo . Nič kaj takega, samo za potegavščino gre . Fant ve, 
da lagati ni lepo, a je za to, da osreči mamo, pripravljen storiti vse . Kome-
dija, 2014; režija: Andrej Krasavin; 92 min . Ogled bo mogoč preko sple-
tne platforme vimeo . Prijave na 01 308 56 00 ali na slovanska@mklj .si .

Koncert Matije Mlakarja, Anžeta Vrabca, Ilja Pušnika in 
Primoža Podobnika
6. december ob 20.00 spletni dogodek
Pozavnist Matija Mlakar je član številnih skupin in orkestrov, med dru-
gim Trieste Early Jazz Orchestra, Dej še'n litro in Big Banda GveriLLaz . 
Ob tem kot substitut sodeluje z Big Bandom RTV Slovenija, Big Bandom 
Krško, Špičikuc Orchestrom in drugimi, njegova najvidnejša vloga pa je 
vodenje Jazz Punt Big Banda Tolmin, s katerim je osvojil dve prvi mesti 
na mednarodnih tekmovanjih jazzovskih orkestrov . Prvič leta 2013 v 
Budimpešti, dve leti kasneje na Češkem, nedavno pa je s člani, ki so sicer 
z izjemo pevke Tanje Srednik ljubiteljski glasbeniki, izdal album A Tribu-
te to The Beatles . Pogovor bo vodila muzikologinja, kritičarka, glasbena 
publicistka in urednica Nina Novak, pogovoru sledi koncert . Ogled na 
Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

Koncert Tadeja Tomšiča
20. december ob 20.00 spletni dogodek
Od leta 2004 je eden od dveh hišnih dirigentov in aranžerjev Big Banda 
RTV Slovenija, katerega član je bil že pred tem . Izredno aktiven je tudi 
z lastno zasedbo Tadej Tomšič Institution, s katero je pred časom izdal 
album Orion saksofon s priredbami znanih slovenskih skladb, na kate-
rem so se mu pridružili številni priznani vokalisti, pred kratkim pa še 
album avtorskih jazzovskih kompozicij . Vse pogosteje mogoče zaslediti 
kot gostujočega solista raznolikih zasedb v studiu Beartracks v rodnem 
Kočevju, kjer je prejel občinsko nagrado za dosežke na področju kultu-
re . Pogovor bo vodila muzikologinja, kritičarka, glasbena publicistka in 
urednica Nina Novak, pogovoru sledi solistični koncert Tadeja Tomšiča . 
Ogled na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

glasba, film, gledališče
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Dolgotrajna oskrba kot univerzalna temeljna storitev? – 
Biserka Marolt Meden, dr. Majda Hrženjak, Nataša Gadnik
1. december ob 18.00 spletni dogodek
Z izkušnjami stroke in znanstvenega pristopa še nismo dosegli spremembe 
v razvoju socialne politike, ki bi starejšim pomagala pri doseganju družbe-
ne kohezije, solidarnosti in s tem zmanjševanju skrbi in bremen . Na pogo-
voru, ki ga vodi Otto Grdina, bodo sodelovale Biserka Marolt Meden, pred-
sednica združenja za dostojno starost Srebrna nit, dr . Majda Hrženjak, višja 
znanstvena sodelavka na Mirovnem inštitutu, Nataša Gadnik, strokovna 
vodja v društvu za pomoč in informiranje na področju sociale in zdravstva 
Po-moč . Ogled na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

Identitete na prepihu: o migracijah in identitetah – Tina Ivnik, 
Sandra Antić in Urška Purg
2. december ob 19.00 spletni dogodek
Ljudje migriramo, se selimo in premikamo . Migracije za sabo potegnejo 
tudi izpraševanje lastne identitete, iskanje odgovora na vprašanje: Kdo 
sem? ter ukvarjanje z večplastnostjo identitete z vidika nacionalnosti, 
etničnosti in drugih prostorsko utemeljenih občutkov pripadanj . V po-
govoru s kulturno antropologinjo Tino Ivnik in nemcistko, sociologinjo 
ter recitatorko Sandro Antić bomo govorili o različnih oblikah identitet, 
ki se vežejo na ljudi, ki zapustijo rojstno državo ter si dom ustvarijo dru-
god in se dotaknili vprašanja, kako migracije razumejo njihovi potomci . 
Ogled po Zoomu in na Facebook profilu Trubarjeve hiše literature .

Nova frekvenca, glasbeni pogovor v živo – Matija Mlakar
6. december ob 19.30 spletni dogodek
V okviru cikla Nova frekvenca v goste vabimo glasbenike, ki se v svo-
jem delovanju dotikajo tudi jazzovske glasbe in so ali v kratkem bodo 
izdali album . Čeprav njegovo ime le redko stopi v ospredje, je pozav-
nist Matija Mlakar član številnih skupin in orkestrov, vendar je njegova 
najvidnejša vloga vodenje Jazz Punt Big Banda Tolmin . O razliki med 
sodelovanjem s profesionalnimi in neprofesionalnimi glasbeniki, izvir-
nih aranžmajih, tematsko zaokroženih projektih in vzgoji poslušalstva 
bo spregovoril v pogovoru z univerzitetno diplomirano muzikologinjo, 
kritičarko, glasbeno publicistko in urednico Nino Novak . Pogovoru sledi 
koncert Matije Mlakarja, Anžeta Vrabca, Ilje Pušnika in Primoža Podob-
nika . Ogled na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

Mi, begunci, mi in begunci
7. december ob 17.00 spletni dogodek 
Čeprav so v današnjem času negotovost in stiske v prizadevanju za mirno 
in dostojno življenje prisotne pri prebivalstvu nasploh, so v Sloveniji ljudje, 
ki imajo še posebej težko življenjsko izkušnjo in preizkušnjo, saj v Sloveni-
ji iščejo ali so pridobili zaščito, ker so pobegnili pred vojno, pregonom in 
nezmožnostjo mirnega in dostojnega življenja v svojih deželah . Begunci . 
Kaj (nam) pomeni ta beseda danes? Sogovornice in sogovornik: Mirjam 
Milharčič Hladnik, Anica Mikuš Kos, Maida Džinić Poljak, Fatum Ghanima in 
Gorazd Rečnik . Pogovor bo vodila Brankica Petković . Ogled po Zoomu in 
na Facebook profilu Galerije Kresija in Trubarjeve hiše literature .

pogovori, okrogle mize
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Pogovor z mag. Violeto Bulc
7. december ob 18.00 spletni dogodek
Pogovarjali se bomo z nekdanjo ministrico za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo Republike Slovenije ter evropsko komisarko za promet mag . 
Violeto Bulc, ki ima izkušnje tudi na razvoju inovacijskih infrastruktur za 
množično inoviranje in internacionalizaciji razvojnih projektov . Za svoje 
inovacije je kot inovatorka leta prejela nagrado Gospodarske zbornice 
Slovenije . Svoj slogan Bolj smo povezani, bolj smo svobodni uteleša s 
svojim življenjem in delom . Pogovor bo vodil Slavko Bobovnik . Ogled 
na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

Kozjanski park: prejemnik mednarodne nagrade UNESCO – 
Greece Melina Mercouri– Peter Ribič
8. december ob 18.00 spletni dogodek
Zavarovano območje Kozjanskega parka letos praznuje 40 let delova-
nja . V vseh teh letih so izvedli številne uspešne projekte, ki so pripomo-
gli k ohranjanju narave in k prepoznavnosti kulturne krajine zavarova-
nega območja . Ravno zato so se odločili, da svoje delo predstavijo tudi 
širši javnosti, tudi izven naših meja, zato so pristopili k razpisu za Med-
narodno nagrado UNESCO – Greece Melina Mercouri, ki so jo letos tudi 
prejeli . Delo Javnega zavoda Kozjanski park usmerja Zakon o ohranja-
nju narave in tako prvenstveno skrbijo za naravne vrednote, biodiver-
ziteto in območja Natura2000 . Seveda pa je njihovo delo neobhodno 
povezano tudi s skrbjo za ohranjanje kulturne dediščine in kulturne kra-
jine . Z dolgoletnima sodelavkama Kozjanskega parka Vesno Zakonjšek, 
krajinsko arhitektko in Barbaro Ploštajner, geografinjo, se bo pogovarjal 
Peter Ribič . Ogled na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

Pogovor z ilustratorko Nano Homovec
9. december ob 17.00 spletni dogodek
Ob otvoritvi razstave Z Nano med živali se bo z ilustratorko Nano Ho-
movec pogovarjala Monika Jeglič . Pogovor bo tekel o delu ilustratorja 
ter o konkretnih ilustracijah, ki si jih bodo uporabniki lahko ogledali v 
živo v Knjižnici Glinškova ploščad . Ogled na Facebook profilu Knjižnice 
Bežigrad .

Na gorsko kolo ob mednarodnem dnevu gora: turno 
kolesarstvo danes in jutri (Brati gore)
13. december ob 18.00 spletni dogodek
Vsealpski festival Brati gore bo letos zaživel že sedmič . In čeprav je leto-
šnja tema praznovanje alpske kulturne dediščine, pa lahko rečemo, da 
so vse aktivnosti v gorah še kako povezane s kulturno dediščino, nje-
nim izročilom in lepoto doživljanja . Turni kolesarji so veliki zagovorniki 
trajnostnega razvoja, varovanja in spoštovanja narave, gora in njene 
kulture, zdravega načina življenja, lepih doživetij, hkrati pa se soočajo s 
številnimi izzivi in posebno problematiko . Naša gosta bosta predsednik 
Planinske zveze Slovenije dr . Jože Rovan, začetnik turnega kolesarstva 
pri nas in pobudnik Slovenske turnokolesarske poti, in Atila Armentano, 
načelnik Komisije za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije . Z nji-
ma bo niti pogovora pletla Zdenka Mihelič . Ogled na Facebook profilu 
Mestne knjižnice Ljubljana .
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Jaslice na Slovenskem – dr. Andrej Doblehar
15. december ob 18.00 spletni dogodek
Božič je krščanski praznik, ki je prekril starodavna poganska obredja, in 
je hkrati tudi praznik ustvarjalnosti, saj je bil in tudi danes ostaja navdih 
za razvoj ljudske kulture z množico šeg in navad ter za nastanek literar-
nih, likovnih in glasbenih spomenikov . Med vsemi so najbolj značilne 
in nepogrešljive jaslice, ki so postale simbol božičnih praznikov ter re-
ligijski, kulturni, etnološki in umetnostni fenomen . Jaslice občudujemo 
po cerkvah in postavljamo po domovih, »žive jaslice« pa uprizarjamo 
na prostem . Predavanje bo predstavilo razvoj jaslične tradicije na Slo-
venskem, še posebej bodo izpostavljeni primeri umetniških jaslic, ki so 
jih zasnovali: slikarja Leopold Layer in Maksim Gaspari, kiparja Liza Hri-
bar in Wolfgang Kogler, arhitekt Jože Plečnik in umetnostni zgodovinar 
Emilijan Cevc . Ti primeri sodijo v vrh slovenske umetnosti jaslic ter so 
avtorsko izvirne in likovno prepričljive upodobitve božičnih dogodkov . 
Ogled na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .

Krik pod oceanom – Navid Fadaee Nazer
16. december ob 18.00 spletni dogodek
Navid Fadaee Nazer, ki prihaja iz Irana, že četrto leto živi v Mariboru . Na 
pogovornem večeru bo spregovoril o svoji poti begunca  iz Irana do 
Slovenije . Pogovor vodi novinarka Katja Utroša . V knjižnici pa si lahko 
ogledate razstavo njegovih slik, v katerih pripoveduje o usodah in po-
ložaju žensk v Iranu in drugih muslimanskih deželah . Na ogled bo do 3 . 
januarja 2022 . Ogled pogovornega večera na Facebook profilu Mestne 
knjižnice Ljubljana . 

Nova frekvenca, glasbeni pogovor v živo – Tadej Tomšič
20. december ob 19.30 spletni dogodek
Saksofonist Tadej Tomšič je leta 2010 vodil European Jazz Orchestra z 
mladimi glasbeniki iz držav Evropske unije, sicer pa je od leta 2004 eden 
od dveh hišnih dirigentov in aranžerjev Big Banda RTV Slovenija, kate-
rega član je bil že pred tem . V pogovoru z univerzitetno diplomirano 
muzikologinjo, kritičarko, glasbeno publicistko in urednico Nino Novak 
bo spregovoril o delu z mladimi, aranžiranju in dirigiranju, pa tudi delo-
vanju v orkestru pod vodstvom legendarnega Jožeta Privška . Pogovoru 
sledi solistični koncert Tadeja Tomšiča . Ogled na Facebook profilu Me-
stne knjižnice Ljubljana .

Ženske , ki navdihujejo in premikajo meje – dr. Ninna Kozorog
22. november ob 18.00 spletni dogodek
Zaposlena je kot specialistka nevrologinja na oddelku za nevrokirurgijo 
mariborskega kliničnega centra . Kot prostovoljka je med letoma 2014 
in 2018 vodila tudi pro bono ambulanto za ljudi brez zdravstvenega 
zavarovanja kot najmlajša tovrstna vodja . Leta 2011 je kot študentka 
medicine pomagala ustanoviti društvo Humanitarček, ki pomaga brez-
domcem in starostnikom . Idejno in projektno je vodila mnoge dobro-
delne akcije . Je certificirana zdravnica Street doctors in aktivna članica 
zdravstvenega odbora FEANTSA (European Federation of National Or-
ganisations working with the Homeless) . Leta 2019 je prejela naziv »Naj 
prostovoljec, zaposlen v javni upravi«, istega leta je postala tudi »Slo-
venka leta« in »ime meseca« . Pogovor bo vodila dr . Leonora Flis . Ogled 
na Facebook profilu Mestne knjižnice Ljubljana .
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En svet – Viktorija Kos, Društvo Humanitas
1. december ob 17.00 – 18.30 spletni dogodek
Predstave, ki jih imamo o svetu, si oblikujemo na podlagi informacij, ki 
so nam dostopne . Tudi uporaba različnih zemljevidov oz . projekcij sve-
ta vpliva na dojemanje sveta okoli nas . Problematično pa je, če ves čas 
uporabljamo le en zemljevid in hkrati ne pomislimo na to, da prikazuje le 
del širše slike . Delavnica nas spodbudi k raziskovanju, kako velike so de-
jansko celine in koliko ljudi živi na kateri izmed njih ter koliko bogastva 
je v rokah peščice najbogatejših . Velike številke, ki si jih je ponavadi težko 
predstavljati, postanejo bolj razumljive, predstave o razlikah med posa-
meznimi deli sveta pa bolj nazorne . Prijave na izobrazevanja@mklj .si 

Španščina. Osvežitvena – Špela Šubic Zalezina
6. december ob 15.00 spletni dogodek
Na primeru besedil in video posnetkov bomo spoznavali proces oz . 
nastanek tipične španske novoletne slaščice . Ponovili bomo besedi-
šče vezano na osnovna živila, sadje in zelenjavo ter mere oz . količine .  
Za aktivno sodelovanje je potrebno znanje na nivoju B1 . Ob udeležbi  
na srečanjih se pričakuje tudi delo doma . Prijave na 01 308 5301 ali  
bezigrad@mklj .si . Srečanje po Zoomu .

ABC karierne orientacije: Kako delam pod pritiskom?
7. december ob 18.00 – 20.00 spletni dogodek
Tempo življenja nas večkrat postavlja pred izzive, ki jim moramo biti kos . Spo-
znali bomo osnove kriznega managementa, kako se soočamo z lastno nego-
tovostjo ter krepili svojo odpornost na stres . Prijave na izobrazevanja@mklj .si . 

Branje ni samo izziv – Barbara Šömen Škrabolje
8. december ob 18.00 – 19.30 spletni dogodek
Branje je ena najpomembnejših šolskih veščin ter osnova pismenosti . Na 
predavanju bomo spoznali težave in izzive, ki so povezani z učenjem same 
veščine branja in tiste težave in izzive, ki kljub vloženemu trudu neumorno 
vztrajajo . Seznanili se bomo z značilnostmi specifičnih učnih težav pri branju 
ali t .i . disleksijo . Spoznali bomo tudi strategije in tehnike, s katerimi si lahko po-
magamo, da smo pri branju še bolj uspešni . Prijave na izobrazevanja@mklj .si .

Ljubezensko življenje – Lenka Stanič
9. december ob 16.00 spletni dogodek
Vsak človek ima svoj odnos do ljubezni . Pa naj gre za ljubezen do par-
tnerja, otrok, živali . Iz horoskopa lahko vidimo, kakšno je njeno predza-
konsko in zakonsko življenje . Vidimo tudi, ali gre človek v zakon že od 
prve zveze oziroma koliko jih mora spremeniti, da pride do »pravega« . 
Vidimo lahko tudi, kakšen tip partnerja išče in koliko jih bo imela . Prijave 
na edita .flegar@mklj .si . Srečanje po Zoomu .

ABC karierne orientacije: Kdo sem in kako me vidijo drugi?
14. december ob 18.00 – 20.00 spletni dogodek
Šele ko dobro spoznamo sebe, svojo preteklost in ozavestimo svoje 
želje, lahko opolnomočeno stopimo na trg dela . Preko preteklih samo-
refleksij se bomo naučili, kako svoja spoznanja najbolje predstavimo 
potencialnemu delodajalcu . Prijave na izobrazevanja@mklj .si .

izobraževanja
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Kako organiziram svojo prehrano? – Katja Simič
15. december ob 16.00 spletni dogodek
Na četrtem srečanju Šole hrane bomo teoretična izhodišča zdrave pre-
hrane približali sebi in svojim potrebam . Naslovili bomo prepad med 
ozaveščenostjo in neustreznimi navadami, ko na naših krožnikih kljub 
dobremu znanju izpuščamo priložnosti pa ustreznejših hranilih . Zdrava 
prehrana potrebuje nekaj našega načrtovanja in organizacijskih veščin, 
v pomoč pa nam bodo motivacijski triki izkušene dietetičarke Katje Si-
mić . Prijave na edita .flegar@mklj .si . Srečanje po Zoomu . 

Kinološki cikel: Dobili smo pasjega mladička – kaj pa zdaj? – 
Mojca Sajovic
15. december ob 18.00 spletni dogodek
Pasji mladiček predvsem ni igrača, pa tudi človek ne: je žival s svojimi 
zahtevami in potrebami . Kam naj namestimo mladička? Kako je s pre-
hrano? Kako dolg naj bo sprehod? Kako rešujemo težave s sobno čisto-
čo? Koliko časa je lahko mladiček sam? Vse to in še več bomo slišali in 
lahko tudi marsikaj vprašali . Prijave na izobrazevanja@mklj .si .

Španščina. Osvežitvena – Špela Šubic Zalezina
20. december ob 15.00 spletni dogodek
Po predstavitvi potovanja po Kolumbiji, bodo udeleženci predstavili nekate-
re izdelke in opisovali proces, kako nastanejo . Za aktivno sodelovanje je po-
trebno znanje na nivoju B1 . Ob udeležbi na srečanjih se pričakuje tudi delo 
doma . Prijave na 01 308 5301 ali bezigrad@mklj .si . Srečanje po Zoomu .

Individualno svetovanje pred nakupom računalnika – Rudi 
Majerle
7. december od 10.00 do 13.00 spletni dogodek
Se odločate za nakup novega računalnika, prenosnika ali tablice, a vas po-
datki, navedeni v prodajnih katalogih samo zmedejo? Svetovalec vam bo 
skozi pogovor in praktični preizkus opreme svetoval in pojasnil informaci-
je o napravah . Termin za svetovanje si je potrebno rezervirati . Svetovanje 
traja do 45 minut . Termini so ob 10 .00, 11 .00, 12 .00 ali 13 .00 . Prijave na 
bezigrad@mklj .si . Povezavo dobite ob prijavi . V kolikor niste vešči upora-
be ZOOM, se lahko dogovorimo za pomoč . Srečanje po Zoomu . 

Barvita kopalna sol in kopalne bombice za penečo kopel – Ula 
Hribar Babinski
8. december 2021 ob 17.00 spletni dogodek
Božič je čas obdarovanja in družinskega vzdušja . Pridružite se nam na ustvar-
jalni delavnici, kjer bomo pripravljali 100 % ekološko in domačo kozmetiko . 
Pripravite jedilne barve, sol, sodo bikarbono . Izdelali bomo kopalne soli in 
peneče kopalne kroglice . Prijave na edita .flegar@mklj .si . Srečanje po Zoomu . 

računalniška izobraževanja

ustvarjalne delavnice
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Ko izstopiš iz okvirja – Hermina Domjan
1. december 2021–3. januar 2022 Knjižnica Šiška 
Ko se čas ustavlja se zgodijo stvari, ki so v naši podzavesti . Preprosto do-
voliti si moramo, da se zgodijo . Tako sem tudi sama svojo ustvarjalnost 
in drugačnost združila in nastala je zgodba . Iz hobija sem naredila nekaj 
več . Ustvarjam nakit z recikliranega materiala .

Slike – Tomaž Ravnihar
6. december 2021–31. januar 2022 Knjižnica Jožeta Mazovca
Slikar Tomaž Ravnihar v svojih oljih na platnu nastavlja ogledalo sebi 
in drugim . Slike so refleksije razmišljanj, ki jih avtor na svoj izoblikovan 
in prepoznaven likovni slog podaja gledalcu, obenem pa pušča dovolj 
prostora njegovi osebni interpretaciji . Njegova dela so skladna, uravno-
težena, prečiščena, figurativna snov za razmišljanje .

Les Nabis in jaz – Likovno društvo 2002
7. december 2021–11. januar 2022 Knjižnica Škofljica
Likovno društvo 2002 iz Škofljice vsako leto v decembru priredi letno 
pregledno razstavo . Na letošnji razstavi v Knjižnici Škofljica, člani dru-
štva razstavljajo dela za katera so našli navdih pri umetnikih skupine 
Les Nabis, v njihovih delih ali pa v sami ideji skupine . Umetniško delo v 
nobenem primeru ne sme biti zgolj upodobitev narave, temveč rezultat 
umetnikovega izražanja simbolov in metafor, torej slikam, kar vidim in 
kar čutim . Skratka, slika ni le podoba sklede s sadjem, je podoba ume-
tnikovih občutkov in izkušenj s tem predmetom .

Z Nano med živali, razstava ilustracij Nane Homovec
9. december 2021–9. februar 2022 Knjižnica Glinškova ploščad
Nana Homovec je leta 2015 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani . Že pri diplomskem delu 
se je usmerila v knjižno ilustracijo . Obožuje naravo, razne zverinice in 
ostale živali, še posebej konje, ki jih je lahko upodobila v slikanici Žrebi-
ček junak in čarobni korak . Na razstavi si lahko ogledate avtoričin izbor 
ilustracij iz slikanic Moje najljubše pesmi o živalih, Žrebiček junak in ča-
robni korak ter O črnem ptičku in beli ptičici . Ob otvoritvi razstave bo z 
ilustratorko potekal tudi pogovor . 

Milko Bambič (1905–1991): pionir slovenskega stripa v svetu 
časnikov, revij in knjig
18. november 2021–18. januar 2022 Slovanska knjižnica, 2 . nadstropje
Letos mineva 30 let od smrti slovenskega tržaškega slikarja, karikaturista, 
striparja, mladinskega pisatelja, publicista, likovnega kritika in izumitelja 
Milka Bambiča . Bil je predstavnik generacije slovenske likovne avantgarde 
med obema vojnama in ena osrednjih osebnosti kulturne zgodovine 20 . 
stoletja na Primorskem . Njegova sposobnost tako likovnega kot tudi bese-
dnega izražanja je pripomogla k temu, da se je uveljavil kot vodilni ilustrator 
slovenskih tiskov v Italiji in kot vodilni likovni kritik med zamejskimi Sloven-
ci . Ilustriral je preko sedemdeset učbenikov in knjig, velja pa tudi za avtorja 
prvega slovenskega stripa . V tridesetih letih prejšnjega stoletja je oblikoval 
reklamni napis za mineralno vodo Radenska (tri srca), ki je kot zaščitni znak 
blagovne znamke Radenska v uporabi še danes .

razstave





Knjižnica Lokacija Telefon

Bežigrad Einspielerjeva ul . 1 01 308 53 00

Brezovica Podpeška c . 2, Brezovica 01 308 58 10 

Črnuče Dunajska c . 367 01 308 53 10

Dobrova Ul . V . Dolničarja 2, Dobrova 01 308 57 40 

Frana Levstika Stritarjeva c . 1, Velike Lašče 01 308 57 50  

dr . France Škerl Vojkova c . 87a 01 308 53 20  

Fužine Preglov trg 15 01 308 54 20  

Gameljne Srednje Gameljne 50 01 308 52 50 

Glinškova ploščad Glinškova ploščad 11a 01 308 53 30 

Grba Cesta na Brdo 63 01 308 57 80 

Horjul Slovenska c .17, Horjul 01 308 58 00 

Ig Banija 4, Ig 01 308 57 20 

Jarše Clevelandska ul . 17–19 01 308 54 40 

Jožeta Mazovca Zaloška c . 61 01 308 54 00 

Jurij Vega Videm 17, Dol pri Ljubljani 01 308 53 50

Nove Poljane Povšetova ul . 37 01 308 55 40 

Otona Župančiča Kersnikova ul .2 01 308 55 00 

Podpeč Jezero 21, Preserje 01 308 57 90 

Poljane Zarnikova ul . 3 01 308 55 20 

Polje Polje 383 01 308 54 10 

Potujoča knjižnica postajališča 041 473 930

Prežihov Voranc Tržaška c . 47a 01 308 57 00

Rudnik Dolenjska c . 11 01 308 57 10 

Savsko naselje Belokranjska ul . 2 01 308 53 40 

Slovanska knjižnica Einspielerjeva ul . 1 01 308 56 00 

Šentvid Prušnikova ul . 106 01 308 52 10 

Šiška Trg komandanta Staneta 8 01 308 52 00 

Škofljica Ob pošti 29, Škofljica 01 308 57 60 

Trubarjeva hiša literature Stritarjeva ul . 7 01 308 51 30

Vodice Škofjeloška c . 7 01 308 52 30 

Zadvor Cesta II . grupe odredov 43 01 308 54 50

Zalog Agrokombinatska c . 2 01 308 54 30 

Napovednik Mestne knjižnice Ljubljana, december 2021
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