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Enciklopedija vprašanj, kako do svojih sanj? – Sandra Kocijančič
9. maj ob 18.00 Knjižnica Vodice
Knjiga je res pregledna, simpatična in enostavna za prebiranje . Vsebuje 
69 vprašanj, s katerimi želimo spodbuditi bralce k razmišljanju o željah, 
ki se jih ne upamo sanjati . Nagovarja k vprašanjem, ki so v pomoč pri ra-
zumevanju notranjega glasu . Knjigo vam bo predstavila sama avtorica 
in lahko jo boste vprašali vse, kar vas bo še zanimalo .

Puer Aeternus in Apulejev zlati osel – Meta Kušar
26. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pripravljamo pogovor o drugi slovenski izdaji knjige Marie Louise von 
Franz Puer Aeternus in prvi izdaji njene knjige Apulejev zlati osel – Osvo-
boditev ženskega v moškem, obe knjigi pa sta izšli pri založbi UMCO . 
Sogovorniki pesnice in esejistke Mete Kušar bodo analitični psiholog dr . 
Jože Magdič, psihiatrinja izr . prof . dr . Vesna Švab in prevajalec in vodja 
Diplomatske akademije dr . Andraž Zidar .

Bralne vezi – Ksenja Grešak
10. maj ob 17.30 Knjižnica Jožeta Mazovca
S kresnikom nagrajeni roman Figa Gorana Vojnovića pripoveduje zgod-
bo Jadrana, ki po odhodu življenjske partnerke raziskuje svojo pretre-
sljivo družinsko zgodovino, v upanju, da bi bolje razumel sebe in našel 
pot naprej . »Vedno je vse iz ljubezni .«

Berimo skupaj – Ksenja Grešak
11. maj ob 18.00 Knjižnica Polje
Kurji pastir Ferija Lainščka je prvi del avtorjeve literarne avtobiografije, 
v kateri nas v prepoznavnem slogu popelje v nostalgično obarvan čas 
zgodnjega otroštva . Prepričljivo pripoveduje zgodbo o življenju njego-
vih že priletnih staršev ter o širši družini in vaški skupnosti, v kateri je 
bilo Fêrekovo rojstvo nemalo presenečenje .

Prisedite k naši mizici – Maša Uran
11. maj ob 18.00 Knjižnica Šiška
Na izlet v pravljico – čisto zaresen: z nahrbtnikom, pohodnimi čevlji in 
sendvičem . Ker pravljice lahko beremo, pripovedujemo, lahko živimo 
kot v pravljici . In, lahko gremo na izlet v pravljico … Kako? … No, »prise-
dite k naši mizici« … in skrivnost ne bo več skrivnost .

Knjižna doživetja – Tina Šfiligoj
12. maj ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Še zadnjič pred počitnicami vabljeni na srečanje bralne skupine . Niz 
srečanj zaključujemo z delom sodobnega italijanskega pisatelja Stefana 
Bennija, romanom Marjetka Sladkosnetka . Srečanje bomo izvedli hibri-
dno, sočasno v dvorani in preko Zooma .
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si 

predstavitev knjige

bralna skupina
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Yasmina Khadra: Ce que le jour doit  à la nuit – Aïcha M. Boughazi
16. maj ob 17.30 Knjižnica Šiška
V Francoskem literarnem krožku bomo obravnavali roman alžirske pi-
sateljice Yasmine Khadra . Younesovi družini nepridipravi zažgejo polj-
ščine in jih prisilijo na pot proti Oranu . Mladi Younes se tam vključi v 
francosko skupnost . Dežela odraščanja mu priraste k srcu, a vedno bolj 
jo preplavlja vojna . Pogovarjamo se v francoščini . 
Prijava: boughazi.aicha.19@gmail.com

Bralni krožek Fužine – Aljoša Križaj
18. maj ob 17.00 Knjižnica Fužine
Posebna razsežnost romana Camera obscura je avtorjev pronicljiv oris 
generacije, ki se je ujela v svet podob, ki jo žene sla po gledanju, raz-
kazovanju; zato ji ni tuje poseganje v lastno telo, zarezovanje v kožo, 
body painting, piljenje zob, slikanje s krvjo  . . . Abnormalni Bert s svojimi 
dejanji vseskozi posega na polje patološkega in travmatološkega  . . .

Brati inu obstati? – Staša Kumše in Špela Plestenjak
26. maj ob 18.00 Splet 
V maju se bomo pogovarjali o intimni popotniški pustolovščini Cheryl 
Strayed – Divja . Modrina, ki zaznamuje branja bralne skupine v letu 
2022, tokrat v ospredje postavlja zgodbo Cheryl, ki je pri 26 . letih po 
smrti matere, ločitvi in oddaljevanju s preostalo družino, občutila, kot 
da je izgubila vse, vključno samo sebe . Skupina se srečuje preko Zoom-a .

Razpletanje zgodb – Mateja  Kobal
26. maj ob 19.30 Knjižnica Šentvid
Maj je mesec dehteče pomladi, ko se razcvetijo še najbolj sramežljivi 
popki . To je prav poseben čas, v katerem lahko očarljiva lepota prebu-
jene narave najde svoj odzven tudi v verzih . Majsko druženje bomo 
namenili prebiranju in občutenju poezije, ki navdihuje, bogati, tolaži in 
osrečuje .

Naša obljubljena dežela – Alenka Rebula
3. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Vabljeni na večer, kjer bomo spregovorili o lepoti, moči in ustvarjalno-
sti naše dežele in njenih ljudi . Kako vse to bogastvo ovrednotiti in obiti 
težnjo, da obsojamo in rušimo? O vseživljenjskem delu Josipe Prebeg 
in Alenke Rebula na tem področju, izraženem v njuni knjigi Obljubljena 
dežela, bo spregovorila Alenka Rebula .

Spremenljivo okolje: Odzivi, izkušnje, zamišljanja
4. maj ob 19.00 Trubarjeva hiša literature
Z etnologinjo in kulturno antropologinjo dr . Sašo Poljak Istenič (ZRC 
SAZU) ter arhitektko in kustosinjo Majo Vardjan (MAO) se bomo pogo-
varjali o tem, kakšna vprašanja sproža spremenljivo okolje v raziskova-
nju družbene in kulturne raznolikosti . Pogovor vodi Ana Svetel .

pogovor
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Pogovor s Sašo Pavček – Petra Koršič
5. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Med priklonom prababicam in žalostinkami za mamo ter med zatoči-
ščem v naravi in iskanjem njenih vzporednic s človekom so nerazvezane 
vezi, zastale, »otrple v času« . Pesem je »pika na obzorju / . . ./ vedno bolj 
srce« . O zastalem času, ki je drugo ime za ljubezen, in o ravnovesju zdaj 
se bosta pogovarjali kritičarka in pesnica Petra Koršič ter Saša Pavček .

Življenjska popotovanja – Anja Kopač Lautar in Mateja Hana 
Hočevar
9. maj ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Anja Kopač Lautar je doktorica fizike, predana učenka Shaolin kung 
fuja, qi gonga in meditacije . Ker je sama prehodila pot od depresije do 
notranjega miru, sedaj kot life coachinja to pomaga doseči tudi drugim . 
Njen moto je: Manj razmišljaj, več dihaj . Pogovor z gostjo bo vodila Ma-
teja Hana Hočevar .

Nova frekvenca, 100 let jazza na Slovenskem – Borut Bučar in 
Nina Novak Oiseau
16. maj ob 19.30 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Borut Bučar si od malih nog ni želel igrati saksofona, temveč klarinet . 
In tega je zaradi posredovanja sestre prvič prejel v roke od komponista 
Jakoba Ježa, medtem ko je drugega dobil, ker je zastavil kolo . Učil se 
je klasične glasbe, študiral arhitekturo, ki je zaznamovala tudi njegova 
prva poklicna leta, in vzporedno izvajal jazz, kateremu je kasneje posve-
til celotno življenje .

Literatura v mestu: pogovor o Lili Novy
17. maj ob 19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Samosvoja, napredna, ekscentrična je le nekaj pridevnikov, ki jih lah-
ko preberemo v povezavi s pesnico in prevajalko Lili Novy .  O njenem 
življenju in delu v turbulentnem času prve polovice 20 . stol . se bomo 
pogovarjali z dr . Katjo Mihurko Poniž (Raziskovalni center za humani-
stiko Univerze v Novi Gorici) in dr . Alenko Jensterle Doležal (Filozofska 
fakulteta v Pragi) .

Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje – Valerija Škrinjar in 
Leonora Flis
18. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Majsko srečanje cikla se po dolgem času seli v živo in tokratna gostja 
je Valerija Škrinjar – Valči, ki se je rodila leta 1928 v rudarski družini v 
Zagorju ob Savi . Pri 15 letih se je pridružila partizanom . Bila je partizan-
ska učiteljica in šifrantka v operativnem štabu Šlandrove in Zidanškove 
brigade . Z gostjo se bo pogovarjala Leonora Flis .

Kako zagotoviti hrano za vse?
19. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Noben otrok ne bi smel lačen v šolo in nobena družina ne bi smela iz-
birati med ogrevanjem in hrano . Kljub temu je lačnih precej otrok in 
številne družine zebe, prehranska revščina in lakota se povečujeta . Zato 
bomo s strokovnjaki razpravljali o hrani kot univerzalni temeljni storitvi 
(UTS) . Dogodek organizira zavod OPRO .



4

Varstvo naše dediščine – Jernej Hudolin in Andrej Doblehar
23. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Ohranjanje kulturne dediščine je eden največjih izzivov sodobnega 
časa, v katerem strokovnjaki, kapital in javnost pogosto ne najdejo 
skupnega jezika, na drugi strani pa beležimo pomembne uspehe naših 
konservatorjev in restavratorjev . O zgodovini spomeniškega varstva, 
principih in aktualnih primerih se bo dr . Andrej Doblehar pogovarjal z 
generalnim direktorjem ZVKDS Jernejem Hudolinom .

Feniks: z vrha do roba in nazaj – Matic Novak in Rok Dežman
25. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Matic Novak je svoje poslanstvo našel v delu reševalca na motorju in 
vojaka rezervne sestave Slovenske vojske in gorskega reševalca . Junija 
2019, ko je doživel hudo prometno nesrečo, pa se je njegovo življenje 
postavilo na glavo . Kako znova najti sebe, svoj smisel in svoje sanje ter 
kako mu pri tem pomaga psička Nyxi, bo Matic spregovoril v pogovoru 
z Rokom Dežmanom .

Deklice brez gnezda: v iskanju poti do odraslih otrok – Danica 
Vidmar in Urban Urbanc
30. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pogovor bo potekal o starševstvu, o starostarševstvu, o poti življenja, 
ki jo je prehodila Danica Vidmar, ter o njej napisala knjigo Deklice brez 
gnezda: v iskanju poti do odraslih otrok . Iskrena izpoved nekoč ustre-
žljive in poslušne deklice, uspešne ekonomistke, ki se je gibala v svetu 
svetovnih korporacij, do babice treh vnukov, pa jungovske coachinje . 
Pogovor bo povezoval Urban Urbanc .

Mestni biseri Portugalske – Nina Simić
3. maj ob 18.00 Knjižnica dr. France Škerl
Obiskali bomo najbolj turistično cvetoči portugalski mesti, Lizbono in 
Porto . V Lizboni se lahko po sprehodu po mestu in preizkušanju por-
tugalskih dobrot odpravimo še do znamenitega Belemskega stolpa ob 
reki Taji (Tagus) ter na ogled mesta z znamenitim tramvajem št . 28 .

Sodobna Slovenska umetnost: izbrani primeri – Sarival Sosič
4. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Predavanje je posvečeno kratkemu pregledu izbranih del priznanih slo-
venskih umetnikov, ki so in še vedno zaznamujejo sodobno slovensko 
likovno delovanje . Njihov opus je obsežen, raznolik in umetniško dina-
mičen ter poln ustvarjalne in domiselne energije . Izpostavili bomo sli-
karja Jožeta Tisnikarja, fotografa Stojana Kerblerja in Miroslava Zdovca 
ter akademskega kiparja Mirsada Begića .

Kako se pripraviti na potovanje – Nina Simić
4. maj ob 19.00 Knjižnica Ig
Profesionalna načrtovalka potovanj vam bo predstavila, na kaj vse mo-
ramo biti pozorni, ko načrtujemo potovanje . Začne se z izbiro primerne 
potovalne destinacije . Opozorila vas bo, na katere obveznosti moramo 

predavanje
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pomisliti pred odhodom . Osvojili boste osnove iskanja ugodnih letal-
skih kart, namestitev in izletov na spletu . Na koncu izveste še, kako iz-
delati popoln potovalni načrt na praktičnem primeru .

Svet kristalov – Olivera Jagodić
5. maj ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Spoznali bomo, kako kristali nastanejo in kje so prisotni . Predavateljica 
bo spregovorila o njihovi praktični uporabi, kako živeti z njimi ter kako 
jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, saj imajo svojstvene vibracije . 
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja
9. maj ob 14.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Predstavitev doktorske disertacije dr . Doris Dekleva Smrekar . Dogodek 
organizira v sodelovanju z DBL .

Moj otrok zmore: specifične učne težave v OŠ – Rebeka Strnad
9. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Skozi predavanje želimo predstaviti vlogo specialnega pedagoga v 
procesu odkrivanja učnih težav ter nudenja pomoči v času osnovnošol-
skega izobraževanja . Predstavili bomo, kako se izvaja pomoč v okviru 
specialnopedagoških obravnav in s kakšnimi vrstami učnih težav se pri 
svojem poklicu srečujejo specialni pedagogi v osnovnih šolah . O vsebi-
nah bo spregovorila Rebeka Strnad .

Filozofija političnega: Nekaj pojmov – Marko Ogris
9. maj ob 18.00 Knjižnica Šiška
Tudi tokrat si bomo v ciklu Filozofija političnega pobliže ogledali zgo-
dovinski razvoj nekaterih izrazov, ki so od 19 . stoletja pogosto del vsak-
danjega govora  o političnih strankah in njihovih predstavnikih ter o 
osebnih prepričanjih posameznikov . Ali nas ti pojmi še vodijo v plodno 
razpravo in javno rabo uma, kot bi rekel Kant, ali bi nam bolje služili 
novejši koncepti družbene misli?

Malta – Nejc Draganjec
10. maj ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Na fotografski odpravi je Malto raziskal Nejc Draganjec – mednarodno 
nagrajeni popotni fotograf, ki nam bo razkril skrivnosti glavnih otokov 
– Malte, Goza in Kemmuna . Za piko na i bomo pokukali še v zakulisje 
praznovanja dneva neodvisnosti, za katerega je prejel za tujce redko 
dovoljenje dostopa do parade in političnih funkcionarjev med tradicio-
nalnim protokolom .

Branje ni samo izziv – Barbara Šömen Škrabolje
10. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Branje je veščina, ki jo ljudje skoraj nezavedno uporabljamo v vsakda-
njem življenju . Vendar pa za marsikoga predstavlja težavo in je branje 
izziv, ki zahteva veliko vloženega truda . O značilnosti specifičnih učnih 
težav pri branju ter njihovemu premagovanju nam bo spregovorila Bar-
bara Šömen Škrabolje .

Južna Sibirija: Altaj in Bajkalsko jezero – Ksenja Čermelj
10. maj ob 19.00 Knjižnica Zalog
Ruska Šambala ali ruski Tibet . Od Zlatega jezera do stepe, tajge in viso-
kogorja .
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Kako za ovinkom pobrati potencial? – Kristina Miljančič
11. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
V hitenju vsakdanjega življenja se velikokrat niti ne zavedamo, da nam 
poleg tempa življenja, energijo pobira še en skriti dejavnik, to je kom-
penzacija, ki so jo ustvarili kar možgani sami, da bi nam pomagali preži-
veti . Kristina Miljančič bo spregovorila o načinih, s katerimi si olajšamo 
vsakdan in pri tem ne izgubljamo energije .

Izzivi našega časa – Hai Ottenheim
11. maj ob 19.30 Knjižnica Fužine
Za mnoge od nas so zdaj težki časi, polni zmede in izzivov . Nekateri smo 
prestrašeni, drugi polni dvomov, izkušamo lahko jezo ali odpor . Skoraj 
vsi pa smo negotovi glede prihodnosti . Kaj se dogaja na višji ravni zave-
danja? Se lahko iz tega kaj naučimo oziroma se celo moramo kaj nauči-
ti? Kako lahko krmarimo skozi nevihto, ki je zajela ves svet?

Uporaba igrač in didaktičnih iger v delovni terapiji – Lea Šuc
12. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Igra je medij v delovni terapiji in ima širok spekter uporabe, od razve-
drilnih aktivnosti do vseživljenjskih aktivnosti/dejavnosti . Delovni tera-
pevti uporabljajo igro kot aktivnost za ocenjevanje, planiranje terapije, 
za dokumentiranje sprememb v kliničnem in razvojnem statusu otroka 
in spodbujanje razvoja . O tematiki bo spregovorila Lea Šuc .

Naši metulji, njihova danes in jutri – Stanislav Čičerov
16. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Izginjanje insektov in z njimi metuljev je pojav, ki se ga vedno bolj zave-
damo in ki sproža vprašanja o njegovih vzrokih ter posledicah .  S pomo-
čjo metuljev, ki jih bomo na predavanju občudovali v vsem njihovem 
sijaju s pomočjo avtorskih fotografij, se bomo soočili z vzroki za tako 
stanje in se vprašali, kako naprej . Morda prihaja čas za spremembo vzor-
ca življenja, kot ga poznamo?

Prosto programje in storitve za digitalno suvereno družbo – 
Maša Malovrh
17. maj ob 16.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Namen dogodka je izboljšati zavedanje širše javnosti o pomenu digital-
ne suverenosti družbe in predstaviti projekte nevladnih organizacij, ki 
neposredno prispevajo k samostojnemu, opolnomočenemu in kakovo-
stnejšemu življenju prebivalcev v digitalni družbi .

Kljub vsemu reči življenju da
17. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Na predavanju bomo na podlagi teoretičnih izhodišč logoterapije raz-
mišljali, kako kljubovati, kako v težkih življenjskih trenutkih vztrajati in 
razvijati notranjo trdnost ter ob tem ohranjati voljo in veselje do življe-
nja . Dogodek organizira društvo UP .

Kolesarsko popotovanje po Srednji Ameriki – Aleš Juvanc
17. maj ob 19.00 Knjižnica Škofljica
Aleš Juvanc se na odkrivanje in spoznavanje sveta odpravi kar s kole-
som . Tokrat je mesec in pol trajajočo kolesarsko avanturo začel v Mehiki 
in kolesaril po Belizeju, Gvatemali, Salvadorju, Hondurasu do Nikaragve, 
kjer je za prestop meje potreboval 22 ur . Pot je nadaljeval po Kostariki in 
jo zaključil v Panami . Prekolesaril je 2 .786 km .
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Kinološki cikel VIII. Slovenski pasji vojaki – Mojca Sajovic, 
Peter Levstek in Sašo Krapež
18. maj ob 18.00 Splet
Minilo je sedemnajst let od prve vojaške misije, ki je bila ena največjih 
in najbolj dolgotrajnih, kjer je sodelovala Slovenska vojska s službenimi 
psi . Vsakih šest mesecev sta v Afganistan odšla po dva vojaka – kinologa 
in dva psa .

Dejavniki tveganja za zdravje – Suzana Gorenc
18. maj ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na predavanju bomo spoznali  vpliv bioloških dejavnikov tveganja, kot 
so povišan krvni tlak, motnje v presnovi maščob in povišan krvni slad-
kor, ki vplivajo na nastanek kronično nenalezljivih bolezni . Spregovorili 
bomo tudi o rešitvah, da ohranimo zdravje ali ga izboljšamo, ko nas že 
ogrožajo dejavniki tveganja ali morda tudi že kronične bolezni . Preda-
vala bo Suzana Gorenc, dipl . m . s .
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si 

Pogled na Plečnikovo Ljubljano – Tanja Likeb
18. maj ob 19.00 Knjižnica Šiška, pritličje
Tanja Likeb je ustvarjalna fotografinja s samosvojo etiko videnja real-
nosti . V povezavi z razstavo svojih fotografij »Pogled na Plečnikovo Lju-
bljano« bo na predavanju spregovorila o svojem pogledu na Plečnikovo 
arhitekturno dediščino in o izzivu njenega zajetja v fotografski objektiv .

Kirgizija – Aleksander Zalar
19. maj ob 19.30 Knjižnica Šiška, pritličje
V potopisnem filmu si bomo na ozadju čudovitega pejsaža gora ogle-
dali Kirgizijski del svilne poti . Gorovje Tjen Šan se spušča na prelaz visok 
3500, kjer je ob starem kamnitem dvorcu tekla svilna pot . Planšarsko 
življenje spoznamo ob visokogorskem jezeru San Kul, ob jezeru Isikul pa 
znamenite skitske petroglife in ostanke antične Karahane .

Življenje v Gani in poroka s šamanom – Nataša Zupanc
24. maj ob 18.00 Knjižnica Vodice
Poznate občutek, ko imate vsega dovolj? Tudi Nataša Zupanc ga je in 
odšla na potovanje v Gano, kjer je ostala skoraj tri leta . Bivala je med 
domačini, se zlivala z njihovo kulturo, običaji in obredi, se poročila s ša-
manom, kljub temu pa ohranjala povezavo s »civilizacijo« . Predavate-
ljica nas bo ob spremljavi fotografij popeljala po poteh črne celine, tja, 
kamor običajnim turistom ni dovoljeno .

Ljubljana v gibljivih slikah: obnova gradu 1988–1992 – Dušan 
Kramberger
24. maj ob 19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Po daljšem zastoju se je v letu 1988 pričela nova, intenzivna faza razi-
skav, načrtovanja, fizičnih posegov in revitalizacije kompleksa Ljubljan-
skega gradu . Prenovljen je bil peterokotni stolp, delno urejeno dvorišče . 

Romunija, dežela Drakule in medvedov – Katarina in Rok Hočevar
25. maj ob 18.00 Knjižnica Glinškova ploščad
Na kaj pomislite, ko slišite besedo Romunija? Na grofa Drakulo? Ali pa 
morda na Rome? Na potopisnem predavanju vam bosta popotnika Ka-
tarina in Rok Hočevar, avtorja bloga Lahkih nog naokrog, predstavila 
lepote Romunije .
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Šah v knjižnici – Niko Praznik
3. maj ob 18.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
17. maj ob 18.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Vabljeni vsi, ki radi igrate šah na šahovska druženja, ki bodo potekala ob 
torkih, vsakih štirinajst dni, od 18 .00 do 19 .00 .

Španščina. Osvežitvena – Špela Šubic Zalezina
9. maj ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Zložene besede v španščini bodo naša tema . Zabavali se bomo ob poi-
menovanju različnih predmetov . Ponovili bomo opisovanje predmeta, 
govorili o barvah, materialih, velikosti in namembnosti .
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si 

Medaljoni iz fimo mase – Ružica Babič
10. maj ob 16.00 Knjižnica Vodice
Si želite nositi unikaten nakit? Vabljeni na delavnico, kjer bomo izdelo-
vali medaljone iz fimo mase . Ta način ustvarjanja je namreč zelo pre-
prost in nam daje ogromno možnosti, da izrazimo svojo kreativnost .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Magični nakit – KUD Galerija C.C.U
11. maj ob 16.30 Knjižnica Jarše
Spoznali bomo zanimivo tehniko izdelovanja nakita iz papirja, kjer s po-
slikavo trakov papirja po lastnih zamislicah, ki mu dodajo poseben čar, 
z zvijanjem ustvarjamo zanimive oblike . Ko jih polakiramo in nanizamo, 
nastajajo prelepe ogrlice in zapestnice . Delavnico vodita Mateja Herbst 
in Nana Barborič Vesel .

Aromaterapija – Maja Kern
12. maj ob 15.30 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
K boljšemu razpoloženju prispeva sonce, svoje pa dodajo tudi eterična 
olja, ki jih je v toplejših delih leta, ko cvetijo rastline na pretek . Vablje-
ni na predavanje o aromaterapiji, kjer bomo spoznali eterična olja, ki 
imajo zdravilne učinke na naše razpoloženje in prispevajo k odličnemu 
počutju vse dni v letu .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Apiterapija – Sašo Kunčič
16. maj ob 16.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Apiterapija je veda, ki se ukvarja s pozitivnimi učinki medenih izdel-
kov . Uporabljali so jo že Egipčani, Grki, Rimljani in vse druge civilizacije, 
ohranila pa se je vse do današnjih dni . Vabljeni na izobraževanje, kjer 
boste spoznali zdravilne učinke apiterapije in uporabo medenih izdel-
kov v vsakdanjem življenju ter kot pomoč pri zdravljenju .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

delavnica
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Počitniška fotografija – Darja Kos
18. maj ob 16.00 Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje
Počitniška fotografija je postala zvesta in nepogrešljiva sopotnica, ki be-
leži naše spomine . Na izletih, dopustih in potovanjih se navadno sreču-
jemo z različnimi motivi, svetlobnimi pogoji in ostalimi posebnostmi . Na 
predavanju in delavnici bomo spoznali kreativne možnosti, da bodo naše 
fotografije izgledale profesionalne . Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Ustvarjalno čečkanje – Tanja Jankovič
18. maj ob 17.00 Knjižnica Fužine
Na delavnici se bomo naučili kako s preprostimi triki črte, pike, krogci, 
kvadrati  . . . dobijo umetniški pridih . Ustvarjanje  lahko uporabite za de-
koracijo voščilnic, za okrasitev skodelic ali platnenih superg, kot ume-
tniško sliko  . . . ali zgolj kot tehniko sprostitve .
Prijava: 01 3085420 ali tanja.jankovic@mklj.si 

Kaj mi bo LinkedIn? – Matic Žmuc
19. maj ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje
Poznate LinkedIn? Imate že odprt profil in ne veste, kako bi ga upora-
bljali? Na delavnici bomo spoznali načine, kako si z njegovo pomočjo 
lahko pomagamo graditi karierno pot, širimo svojo mrežo in celo naj-
demo službo . Pogoj za udeležbo je odprt profil ter osnovno poznavanje 
platforme .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Španščina. Osvežitvena – Špela Šubic Zalezina
23. maj ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Cikel delavnic španskega jezika bomo zaključili s pripovedovanjem 
anekdot . Vsak udeleženec bo predstavil svojo, prebrali si bomo tudi ka-
kšno, ki se je pripetila znani osebnosti .
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si 

Besednica – Danica Cedilnik
26. maj ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Srečanja za mlade po srcu, na katerih se bomo igrali z besedami, pripo-
vedovali resnične in izmišljene zgodbe in tako utrjevali spomin . Sreče-
vali se bomo enkrat mesečno .
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Pletarjenje – Cvetka Grbec
26. maj ob 16.00 Knjižnica Šiška, pritličje
Pletarstvo, nekdaj donosna panoga, danes v izumiranju . Nekaj zanese-
njakov poskuša to spretnost opletanja ponovno obuditi . Cvetka Grbec 
nam bo predstavila, kako iz naravnega materiala (leska, navaden dren, 
srobot) nastane majhna košarica .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Delavnica družabnih iger – Tamara Banko
26. maj ob 17.00 Knjižnica dr. France Škerl
Družabne igre so v vseh letnih časih prava izbira za zanimivo preživlja-
nje prostega časa . Pridružite se nam na zelenici pred knjižnico, kjer se 
bomo zabavali z igrami za začetnike in preizkusili tudi kakšno igro za 
bolj zahtevne igralce . Vabljeni igralci vseh starosti!
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Tradicionalna izdelava čipke – Tanja Oblak
26. maj ob 16.00 Knjižnica dr. France Škerl
Tanja Oblak vodi v knjižnici že vrsto let delavnice klekljanja, ki se vsa-
ko leto zaključijo z razstavo unikatnih čipkarskih izdelkov v preddverju 
Knjižnice dr . France Škerl . Na popoldnevu nam bo vodja srečanj pred-
stavila, kakšna je tradicionalna čipka in kako se jo izdela . Vabljeni, da na 
zelenici pred knjižnico odklekljamo kakšno uro skupaj .

DCA v akciji – DCA Puhova
26. maj ob 16.00 Knjižnica dr. France Škerl
Na ustvarjalni delavnici bomo skupaj s člani in članicami Dnevnega cen-
tra aktivnosti za starejše Ljubljana razgibali ustvarjalne roke in izdelali 
unikatne izdelke . Več družbe, večje veselje – vabljeni!

Prišla bo pomlad – Marija Čeh
26. maj ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje 
Še veste, kaj je to ljudsko petje? Slovenske pesmi so sicer v večini za-
pisane, vendar jih je treba peti, da ostanejo žive . Ob prepevanju pesmi 
se v knjižnici srečujemo že nekaj let in obujamo melodije naše dežele . 
Pridružite se nam tudi vi, saj »kdor poje, slabo ne misli« .
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Pravljični sprehod po Ljubljani – Ida Mlakar Črnič
24. maj ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, pritličje
Mladinska pisateljica Ida Mlakar Črnič nas bo popeljala po središču Lju-
bljane ter pripovedovala zgodbe . Predstavila bo literaturo, spomenike 
in kulturne ustanove, ki so povezane z branjem . Vabljeni, da se skupaj 
sprehodimo skozi mesto ter odkrijemo pravljične zaklade, ki jih skriva 
naša prestolnica .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Zgodbe mojega kraja: Kako smo se nekoč zabavali
1. marec–1. september Mestna knjižnica Ljubljana
Vabimo vas, da nam do 1 . septembra 2022 pošljete kratko, resnično 
zgodbo, povezano s kakršno koli obliko zabave v vašem kraju ali dru-
god po Sloveniji . Zgodbe pošljite po pošti na naslov Mestna knjižnica 
Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na moj-
kraj@mklj .si .

vodeni ogled

tekmovanje
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Mislimo možgane: okrogla miza
13. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Namen okrogle mize je izboljšati zavedanje širše javnosti o dobrih pra-
ksah in možnostih, ki jih ponujajo strokovnjaki s področja dela z oseba-
mi s posebnimi potrebami . Obvestiti in opolnomočiti je potrebno vse 
deležnike, ki stremijo k vzpostaviti kakovostnejšega življenja prebival-
cev s posebnimi potrebami . Sodelujejo: Kristina Miljančič, dr . Lea Šuc, 
Barbara Šömen Škrabolje in Rebeka Strnad .

Merjenje krvnega tlaka – Suzana Gorenc
16. maj ob 9.00 Knjižnica Bežigrad, pritličje
Vabljeni na brezplačno merjenje krvnega tlaka, ki bo organizirano v so-
delovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, enoto Bežigrad .

Je to igra? – Andreja Rupnik Miško in Nina Ambrož
26. maj ob 12.30 Knjižnica dr. France Škerl
Igroteka praznuje svetovni dan igre! In že je tu vprašanje: kaj vse je igra 
in kdo vse se rad igra? Morda klekljarice med svojimi risi?  Gospe pri 
izdelavi spomladanskih cvetlic? Otroci na toboganu ali mladi ob resni 
družabni igri? Pridružite se jim na prijetnem popoldnevu na zelenici 
pred knjižnico in presodite . Vabljeni obiskovalci vseh generacij!

drugo
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za mlade
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Matura’22. – Tanja Tomšič
9. maj ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
23. maj ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Serijo osmih delavnic, namenjenih pripravam na maturo iz slovenščine 
in mozaičnemu poglabljanju znanj, nadaljujemo s ponovitvijo jezikov-
nih znanj . Pogovorne delavnice vodi profesorica slovenščine in zunanja 
ocenjevalka na splošni maturi .
Prijava: v knjižnici; 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si 

Začnimo z oblikovanjem v Canvi – Eva Gajšek
17. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje 
Canva je spletni program, ki grafično oblikovanje približa vsakemu . Je 
enostavna za uporabo in ne potrebuje dolgotrajnega tečaja . Po krat-
kem uvodu bomo naredili tudi nekaj zanimivih vaj in rešili nekaj prak-
tičnih izzivov . Delavnica je namenjena mladim do 30 . leta . Obvezno je 
predznanje uporabe računalnika ter spleta .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

delavnica
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za otroke
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Tedenske ure pravljic za otroke 4+ v knjižnicah:

torek 17 .00 Savsko naselje

sreda 17 .00 Bežigrad
Črnuče

četrtek 17 .00 dr . France Škerl
Glinškova ploščad

Mesečne ure pravljic za otroke 4+ v knjižnicah:
•	 Ig: sreda, 4 . maj ob 17 .00

Čudežni svet žuželk – Kud Galerija C.C.U.
3. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Na delavnici bomo spoznali žuželke, ki živijo v našem okolju ter jih za-
tem z recikliranjem upodobili v različnih likovnih tehnikah . Delavnico 
vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst .  Delavnica je namenjena otro-
kom od 6 . leta dalje in je brezplačna .  Projekt Ustvarjalnice z Galerijo 
C .C .U . sofinancira Mestna občina Ljubljana .

Šahovska šola v knjižnici – Niko Praznik
3. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
17. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca Udeleženci bodo ob 
zgledih in vajah spoznali šahovsko kombiniranje . Potrebno je osnovno 
šahovsko znanje: premikanje figur, poznavanje vrednosti posameznih 
figur, šah, mat, pat in remi, osnovna matiranja, rokado in jemanje en 
passant .
Prijava: v knjižnici; 01 308 54 00

Mala pisana bitja – KUD Galerija C.C.U.
4. maj ob 17.00 Knjižnica Zadvor
Na ustvarjalni delavnici bomo ustvarjali pisana čudežna bitja, ki nas 
bodo razveseljevala in nam prinašala srečo . Delavnico vodi Mateja 
Herbst . Delavnica je namenjena otrokom od 6 . leta dalje .

Dajmo jim vetra: Labirint Muce Copatarice – Saša Koren
5. maj ob 17.00 Knjižnica Škofljica
11. maj ob 17.00 Knjižnica Brezovica
25. maj ob 17.00 Knjižnica Podpeč
Kam so izginili copatki? Podaj se za njimi skozi labirint, ki ga boš na 
ustvarjalni delavnici izdelal sam . Na drugi strani mogoče najdeš tudi 
Muco Copatarico . Gotovo bo vse skupaj zabavno, vsaj tako mislita Tine 
in Špelca .  Če ti bo mama pustila, lahko na izdelovanje labirinta prihitiš 
tudi bos, samo glava naj bo polna ustvarjalne domišljije . 
Prijava Knjižnica Škofljica: v knjižnici; 01 308 57 60 ali skofljica@mklj.si 
Prijava Knjižnica Brezovica: v knjižnici; 01 308 58 10 ali brezovica@mklj.si
Prijava Knjižnica Podpeč: v knjižnici; 01 308 57 90 ali skofljica@mklj.si 

delavnica

ura pravljic
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Letala – KUD Galerija C.C.U.
10. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Vabljeni na pravljično ustvarjalni polet! Na delavnici bomo izdelovali  uni-
katna letala vseh vrst . Delavnico vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst . 
Delavnica je namenjena otrokom od 6 . leta dalje in je brezplačna . Projekt 
Ustvarjalnice z Galerijo C .C .U . sofinancira Mestna občina Ljubljana .

Beremo s tačkami – R.E.A.D.®
11. maj ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 2. nadstropje
Želite skupaj s kužkom doživeti domišljijski svet pravljic in sami glasno 
prebrati pravljico pravemu kužku? Primerno za otroke od 7 . do 12 . leta 
starosti . Delavnico vodijo prostovoljke iz društva Tačke pomagačke .
Prijava: 01 308 51 08 ali izobrazevanja@mklj.si

Magični nakit – KUD Galerija C.C.U.
12. maj ob 17.00 Knjižnica Horjul
Na ustvarjalni delavnici bomo z unikatno poslikavo trakov ustvarjali 
prav poseben nakit za vse priložnosti in okuse . Delavnico vodita Simon 
Drofelnik in Mateja Herbst .
Magični nakit – KUD Galerija C.C.U.
17. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
25. maj ob 17.00 Knjižnica Zalog
Na ustvarjalni delavnici bomo z unikatno poslikavo trakov ustvarjali 
prav poseben nakit za vse priložnosti in okuse . Delavnico vodita Simon 
Drofelnik in Mateja Herbst . Delavnica je namenjena otrokom od 6 . leta 
dalje in je brezplačna . Projekt Ustvarjalnice z Galerijo C .C .U . sofinancira 
Mestna občina Ljubljana .

Morske pošasti – KUD Galerija C.C.U.
24. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Na ustvarjalni delavnici se bomo potopili v pravljične morske globine 
in ustvarjali strašne in strašno prijazne morske pošasti,ki bodo nato 
zaplavale v morskem gledališču . Delavnico vodita Simon Drofelnik in 
Mateja Herbst . Delavnica je namenjena otrokom od 6 . leta dalje in je 
brezplačna . Projekt Ustvarjalnice z Galerijo C .C .U . sofinancira Mestna 
občina Ljubljana .

Mladi zmaji se igrajo – Mladi Zmaji
26. maj ob 15.00 Knjižnica dr. France Škerl
Mladi se pod zmajskim okriljem srečujemo v sosednji stolpnici, danes, 
ob svetovnem dnevu igre, pa se selimo na zelenico pred knjižnico . Igrali 
se bomo z izdelavo značk, se preizkusili v velestarem ristancu . Če prideš 
tudi ti, lahko skupaj odigramo kakšno resno družabno igro .

Ladje in barčice – KUD Galerija C.C.U.
31. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Na delavnici se obeta prava pomorska ustvarjalna dogodivščina . Vsak si 
bo izdelal čisto svojo unikatno ladjo, jo poimenoval in z njo odplul po 
pravljičnih morjih . Delavnico vodita Simon Drofelnik in Mateja Herbst .  
Delavnica je namenjena otrokom od 6 . leta dalje in je brezplačna . Pro-
jekt Ustvarjalnice z Galerijo C .C .U . sofinancira Mestna občina Ljubljana .
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Bonton za male lumpe – Gledališče Bičikleta
4. maj ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Ostarela varuška Lucija pripelje pokazat album s fotografijami otrok, ki 
jih je v pazila . Pravi, da so mnogokrat počeli tudi vragolije, ki jih ne bi 
smeli in so potem skupaj reševali, reševali . Le kaj  so ušpičili Tadej, Jan, 
Ana, Adam, Jošt in Jaser, da je Lucija njihove fotografije pospravila na-
ravnost v svojo knjigo spominov .

nastop
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razstava
Rokavička
28. marec–31. maj Knjižnica Glinškova ploščad
Tokrat bo razstavni prostor v Knjižnici Glinškova ploščad dal mesto ilu-
stracijam mlade ilustratorke Hane Stupica . Predstavila se bo z ilustra-
cijami za knjigo Rokavička, ki vnesejo novo življenje ukrajinski basni, 
zanje pa je kot najmlajša prejemnica doslej, dobila tudi nagrado Hinka 
Smrekarja . Ob otvoritvi razstave bo z ilustratorko pogovor vodila Mo-
nika Jeglič .

Krik pod oceanom – Navid Fadaee Nazer
12. april– 10. maj Knjižnica Jožeta Mazovca
Navid Fadaee Nazer ki že četrto leto stanuje v Mariboru, v svojih slikah 
pripoveduje o usodah in položaju žensk v Iranu in drugih muslimanskih 
deželah, o zakonih, ki prepoveduje ženskam petje v javnih prostorih, 
udeležbo na športnih prireditvah, obvezno nošenje pokrival, kot je hi-
jab, ter o kaznovanju žensk s kamenjanjem .

Sanyamceramics – Sanja Manojlovič
3. maj–2. junij Knjižnica Šiška
Sanja Manojlovič pod znamko Sanyamceramics izdeluje unikatne ke-
ramične izdelke iz kamenine (stoneware) . Izdelani so iz zemlje, vode, 
zraka, ognja in ljubezni . Med seboj se povezujejo s svojo uporabnostjo 
in dekorativnostjo .

Plečnik in pika
3.–28. maj Slovanska knjižnica, pritličje
Razstava postavlja na ogled izbrane ilustracije iz stripa oz . stripovskega 
romana z naslovom Plečnik in pika, ki je nastal v sodelovanju med pri-
znanim striparjem Zoranom Smiljanićem in zgodovinarjem Blažem Vur-
nikom . V stripu naš veliki arhitekt pripoveduje svojo življenjsko zgodbo 
in nam predstavlja svoj pogled na to, kdo je bil in kaj vse je ustvaril .

Dnevni metulji Slovenije – Stanislav Čičerov
3. maj–1. junij Knjižnica Otona Župančiča
Prvi frfotajoči dnevni metulji vsako leto napovedo prihod pomladi . Ne-
kateri prezimijo in nas lahko presenetijo že v toplejših zimskih dneh, 
večina pa se jih pojavi v pomladanskih in poletnih mesecih . Vsako sre-
čanje z njimi je prijetno in nekoliko skrivnostno . Preverimo, koliko moči 
se skriva v na videz šibkih telesih metuljev, da lahko preletijo neverjetne 
razdalje in kako graciozen je njihov let .

Razstava slik – Tomaž Goetz
3. maj–3. junij Knjižnica Fužine
Tomaž Goetz, rojen v Ljubljani, se je izobraževal na Šoli za oblikova-
nje – likovna smer . Že od malih nog je rad slikal, saj izhaja iz slikarske 
družine . Najraje slika abstraktno, na katerih niso upodobljene oblike iz 
vsakdanjega sveta, pač pa umetnikov notranji svet, ki lahko komunicira 
z gledalcem brez navezovanja na vizualno resničnost .
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Veter z juga – Likovno društvo 2002
6. maj–7. junij Knjižnica Škofljica
Razstava je postavljena na ogled v spomin in poklon slikarskemu opusu  
Matjaža Juga, člana Likovnega društva 2002 . Njegova dela, ki so večina 
v akrilni tehniki, so prežeta s prelivanjem močnih barv in hitrih potez . 
Popeljejo nas preko gora, Soče, Krasa in drugih pokrajinskih vtisov, živa-
li in vesolja . Razstava bo imela tudi dobrodelno noto .

Pripovedovanje s sličicami in oblački – Andreja Rupnik Miško
9. maj–30. junij Knjižnica dr. France Škerl
Strip, risoroman ali manga – medij, ki se z novimi naslovi na knjižnih 
policah pojavlja vedno pogosteje . Od svojih začetkov kratkih šaljivih 
komentarjev se je strip razvil v pomemben, morda še vedno alterna-
tivni način posredovanja kritik družbenega sistema in opozarjanja na 
zapostavljene teme . Naslavlja tudi populacijo, ki morda ne posega po 
klasičnih pripovednih načinih leposlovja ali časopisja .

Junaki Ele Peroci – Katja Jevc in Andreja Rupnik Miško
9. maj–30. junij Knjižnica Bežigrad, 1. nadstropje
Praznujemo 100 let rojstva mladinske pisateljice Ele Peroci . Njene večno 
žive pravljice o Muci Copatarici, o Jelki z dežnikom, ki je lahko balon 
in druge otroci poznajo še danes . Na razstavi bomo predstavili izbrane 
junakinje in junake ter njihove zgodbe . Pa še za posladek: večina jih je 
nastala v naši soseski za Bežigradom, kjer je pisateljica živela .

50 let enote Ostržek – Vrtec Črnuče
9. maj–9. junij Knjižnica Črnuče
Letos beležimo v Črnučah 70 . let predšolske vzgoje in 50 . obletnico 
enote Ostržek, ki je del Vrtca Črnuče . Ob tej priliki bodo v vitrinah Knji-
žnice Črnuče postavili razstavo o svojem delovanju, pretekli zgodovini 
in prihodnjih načrtih . Del razstave bo posvečen tudi pomenu in vlogi 
predšolske vzgoje .

Pogled na Plečnikovo Ljubljano – Tanja Likeb
18. maj–17. junij Knjižnica Šiška, pritličje 
Tanja Likeb je, kot je zapisal akademski kipar, mag . Bojan Mavsar, 
»ustvarjalna fotografinja s samosvojo etiko videnja realnosti« . Na raz-
stavi bo predstavila svoj izvirni pogled skozi objektiv fotoaparata, ki 
priča o njenem samosvojem doživljanju Plečnikove arhitekturne dedi-
ščine . Razstava - kot »javni dogodek - doživetje sámo sprevrže v način 
videnja, ki naj bi bil skupen vsem, kjer se pojem podobe in stvarnosti 
dopolnjujeta .«

Kultura je DNK naroda – Vrtec Jarše
23. maj–14. junij Knjižnica Jarše
Otroci iz Vrtca Jarše (Enota Mojca, skupina Zvezdice po vodstvom vzgo-
jiteljic Mojce Bavdek in Tine Nišič) so spoznavali velika imena slovenske 
kulturne zgodovine . Na razstavi si boste lahko ogledali portretne risbe 
nekaterih naših najvidnejših ustvarjalcev, med njimi Almo Karlin, Kristi-
no Brenkovo, Toneta Pavčka in še mnoge druge .



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 

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 
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