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Ujeta v svobodi – Monika Jeglič
6. oktober ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Anja je novinarka in popotnica, ki je v času prvega koronskega zaprtja 
ostala na Salomonovih otokih . Z izjemnim občutkom za pisanje nas v 
svoji knjigi popelje skozi ta čas ter nam dovoli, da se ji pridružimo še na 
poti po Avstraliji, Havajih in Fidžiju .

Viljem Gogala: POT(opis) – Viljem Gogala
19. oktober ob 19.00 Knjižnica Škofljica
Viljem je posebne vrste romar . Po svetu hodi brez denarja . Pravnik in 
magister sociologije je bil včasih dobro situiran, ambiciozen, karierist . 
Pred petnajstimi leti je zapustil svet materialnega obilja, izpraznjen, 
osamljen in nezadovoljen, ter se odločil hoditi po svetu brez vsega .

Ko te ni – Srečko Čož
25. oktober ob 19.30 Knjižnica Fužine
Vabljeni na literarno-pesniški večer Srečka Čoša . Predstavil nam bo 
novo pesniško zbirko Ko te ni .

Zakaj pa ne? – David Stegu
28. oktober ob 18.00 Knjižnica Vodice
»Knjiga je po eni strani potopisni opis njegovih doživetij in pustolovščin, 
po drugi strani pa le-te ves čas dopolnjuje tudi z lastnimi razmišljanji ter 
spoznanji, ki jih je imel možnost ob tem pridobiti . Tako knjiga na svoj 
način poskuša motivirati in spodbuditi prav vsakega bralca ter ponuditi 
kakšen svež nasvet za večje izzive ali pa »samo« za tiste vsakdanje .«

Nova knjiga skozi kritiko s Petro Koršič: Odhajanje za začetnike 
– Cvetka Lipuš
28. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Poezijo Cvetke Lipuš, ki je za svojo prejšnjo zbirko Kaj smo, ko smo 
(Beletrina, 2015) prejela nagrado Prešernovega sklada, določa končna 
postaja, ki pa ni nujno vedno končna – smrt . Tokrat se odhajanje pojavi 
že v naslovu . O zamisli priročnika za razna odhajanja, bo spregovorila s 
krtičarkama Petro Koršič in Klariso Jovanović . 

Razpletanje zgodb: Tam, kjer pojejo raki
6. oktober ob 19.30 Knjižnica Šentvid
Roman Tam kjer pojejo raki, ameriške pisateljice in zoologinje Delie 
Owens, je svojevrstna hvalnica naravi in človekovi povezanosti z njo . 
Presunljiva zgodba odraščanja v krutem okolju in neustavljivega hre-
penenja po dotiku, povezanosti in ljubezni se močno zasidra v bralca .

predstavitev knjige

bralna skupina



2

Bralne vezi – Ksenja Grešak
11. oktober ob 16.30 Knjižnica Jožeta Mazovca
Knjiga soli ameriško-vietnamske pisateljice Monique Truong je večpla-
sten roman, ki govori o življenju vietnamskih izseljencev in o umetnikih 
v Parizu na začetku dvajsetega stoletja . Je zgodba o ljubezni in intimi, 
begunstvu in rasizmu, o bogastvu kulinarike ter o moči jezika .

Berimo skupaj – Ksenja Grešak
12. oktober ob 18.00 Knjižnica Polje
Knjiga soli ameriško-vietnamske pisateljice Monique Truong je večpla-
sten roman, ki govori o življenju vietnamskih izseljencev in o umetnikih 
v Parizu na začetku dvajsetega stoletja . Je zgodba o ljubezni in intimi, 
begunstvu in rasizmu, o bogastvu kulinarike ter o moči jezika .

Razgovoruša – Amer Hajdarpašić
12. oktober ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Vabljeni na srečanja nove bralne skupine, ki bodo vsako drugo sredo, 
od oktobra do maja . Prebirali in pogovarjali se bomo o delih avtorjev, 
ki so rojeni v Bosni in Hercegovini . Brali bomo izvirnike in prevode v 
slovenski jezik . Izražali se boste v jeziku, ki vam je bližji . Za sproščeno 
vzdušje in lažje izražanje vaših vtisov bo poskrbela »razgovoruša«, kava, 
ki jo pijemo ob pogovoru .

Knjižna doživetja – Tina Šfiligoj
13. oktober ob 18.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na drugem srečanju bralne skupine bomo udeleženi govorili o knjigi 
Vegetarijanka . Avtorica Han Kang je devet let po izidu izvirnika v korej-
ščini za prevod v angleščino prejela Bookerjevo nagrado . Bralno skupi-
no vodi Tina Šfiligoj . Veselimo se novih članov, vabljeni .

Francoski literarni krožek: Trois femmes puissantes – Aïcha M. 
Boughazi
17. oktober ob 17.30 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Roman Trois femmes puissante francoske pisateljice Marie NDaye sesta-
vljajo življenjske zgodbe treh žensk Norah, Fante in Khady, ki jim je sku-
pno, da jih moški ponižajo in zapustijo . Vendar pa se vseeno pogumno 
oklepajo življenja in se ponižanjem uprejo . Avtorica je za roman prejela 
Goncourtovo nagrado za leto 2009 .
Prijava: boughazi.aicha.19@gmail.com 

Srečanje s knjigo za starejše – Darja Bolka
20. oktober ob 10.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Na srečanjih s knjigo za starejše bralce se bomo pogovarjali o zgodovin-
skih in leposlovnih knjigah, se spodbujali v branju in v družbi preživeli 
prijetne trenutke . Srečanja bo vodila bibliotekarka Darja Bolka .

Angleški bralno-debatni krožek: Your Story, My Story – Cvetka 
Sokolov
21. oktober ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Sylvia Plath's chronic depression and Ted Hughes' eruptive character 
led to a turbulent relationship that aggravated Plath's mental condition 
until she committed suicide in 1963 . Hughes was blamed for her death . 
As the first-person narrator of this harrowing fictional novel, he portrays 
a much more complex marital relationship between the two poets and 
exposes .
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Literarni ponedeljki v španščini: Huaco retrato – Eva Podobnik
24. oktober ob 18.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Pogovarjali se bomo o biografskem romanu Huaco retrato (2021), pe-
rujske avtorice Gabriele Wiener, kjer se preko dveh različnih zgodovin, 
ki se neizogibno prepletata, orišejo družbene posledice kolonizacije . 
Skozi prvoosebno pripovedovanje sledimo avtoričinemu iskanju iden-
titete, ki sovpada z njenim odkrivanjem tako lastne kot tudi kolektivne 
zgodovine Peruja .
Prijava: eva.podobnik@mklj.si

Knjiga spregovori – Iztok Osojnik
25. oktober ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
»Dosje nekega ustvarjalnega procesa« oz . »kronika eksistencialnih stanj 
v letu 2021« izpod peresa Iztoka Osojnika, vsestranskega ustvarjalca, ki 
se je že ničkolikokrat izkazal kot avtor resne literature . Osojnik tokrat 
bralcu odpira prostor za kompleksno, celovito refleksijo o sodobnem 
svetu in vlogi poezije v njem .

Brati inu obstati
27. oktober ob 18.00 Splet
Na oktobrskem srečanju se bomo pogovarjali o zgodnjem in odmevnem 
romanu izraelskega pisatelja Amosa Oza – Moj Mihael . Bralna skupina se 
srečuje preko Zooma, vodita pa jo Špela Plestenjak in Staša Kumše .

Taborniško popotovanje Rodu Črnega mrava – Anže Zaletel
6. oktober ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Taborniki bomo predstavili svoj Rod in pot, ki smo jo prehodili v 70 letih 
obstoja in delovanja društva . Taborniško popotovanje je del projekta 
Mladi Mravi, ki ga podpira in sofinancira Mestna Občina Ljubljana . Šte-
vilo udeležencev je omejeno .
Prijava: taborniki@crnimrav.si

Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje – Biserka Marolt 
Meden in Leonora Flis
12. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Biserka Marolt Meden je menedžerka in aktivistka, predsedovala je 
Ustanovi za novo pediatrično kliniko v Ljubljani in jo 16 let tudi poslov-
no vodila . Bila je urednica revije Otrok in družina . Trenutno se aktivno 
ukvarja s pravicami starejših in deluje kot predsednica društva Srebrna 
nit . Pogovor bo vodila Leonora Flis . 

Nova frekvenca, 100 let jazza na Slovenskem – Ladislav Rebrek 
in Nina Novak
17. oktober ob 19.30 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Začetek glasbene kariere Ladislava Rebeka sega v leto 1961, ko je v Beo-
gradu postal violinist tamkajšnjega komornega orkestra in filharmonije . 
V pogovoru z Nino Novak bo obudil spomine na sodelovanja z jazzisti, 
ki so v Big Bandu RTV Slovenija muzicirali v njegovih najuspešnejših le-
tih, ter med drugim podrobneje predstavil koncept solističnega instru-
menta . Pogovoru sledi koncert Ladislav Rebrek tria .

pogovor
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Življenjska popotovanja – Maja Sotenšek in Mateja Hana Hočevar
24. oktober ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Maja Sotenšek v svojem prvencu Airbnbjevske zgodbe pripoveduje o 
srečanjih z ljudmi, ki jim je preko platforme airbnb ponudila gostoljubje, 
ali pa ga je v tujih deželah izkusila sama . V knjigi Zbiralka terapij - zdra-
vljenje raka tako in drugače pa je opisala svoje najpomembnejše poto-
vanje, ki ni dopuščalo več izmikanja in je zahtevalo takojšnje ukrepanje .

MGL v MKL: med odrom in literaturo – Lotos Vincenc Šparovec
25. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Tokratni gost srečanja bo Lotos Vincenc Šparovec . V gledališkem do-
kumentarcu Človek v morju, katerega premiera je bila aprila 2022, je 
spregovoril o urah, ki jih je po nesrečnem padcu s tovorne ladje leta 
1993 prebil v Atlantskem oceanu, »sam v brezdanji modrini« . Človek v 
morju je njegov poklon gledališki hiši, pomorstvu in upanju . Pogovor 
bo vodila Andreja Čokl .

Rožnati oktober: rak ne izbira – Klara Čampa
28. oktober ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Klara Čampa je ženska, ki bi z lahkoto rekla, da ji je življenje naložilo pre-
več . Zbolela je za rakom in zdravniki so ji odstranili obe dojki, jajcevoda 
in jajčnika . Vendar se je namesto za jok rajši odločila za smeh in veselje . 
V pogovoru bo z nami delila svoj pogled na življenje, iz katerega veje 
hvaležnost, da je tukaj in zdaj . Pogovor bo vodila Andreja Čokl .

Pogled na slovensko fotografijo 19. stoletja – Sarival Sosič 
3. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Slovenska fotografija 19 . stoletja se je razvila istočasno kot evropska fo-
tografija, saj smo dagerotipijo spoznali in sprejeli že kmalu po njenem 
izumu . Umetnostni zgodovinar dr . Sarival Sosič je zaposlen kot kustos 
za sodobno vizualno umetnost v Mestni galeriji Ljubljana . Področja 
njegovega raziskovanja so fotografija, slikarstvo in kiparstvo ter vloga 
sodobnih medijev in prostorskih postavitev v novejši likovni umetnosti . 

Po pravljični Škotski in Irski – Matjaž Corel
4. oktober ob 18.00 Knjižnica dr . France Škerl, pritličje
Matjaž Corel, fotograf in popotnik, bo v tokratnem potopisnem preda-
vanju predstavil družinsko jesensko potepanje po pravljični Škotski in 
Irski . Če velja Škotska za pravo zakladnico zgodovine, kjer praktično na 
vsakem vogalu najdemo skrivnostne gradove, pa je Irska znana pred-
vsem po svojih naravnih lepotah .

(Trajnostno) Ravnovesje starega z novim – Mateja Kvaternik Zupan
4. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Skozi vso zgodovino so se ljudje zavedali pomena sobivanja z naravo in 
vzdrževanja že ustvarjene (kulturne) dediščine, ki je danes vpeta v vse 
pore vsakdanjega življenja človeka . Arhitektka Mateja Kvaternik Zupan 
je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in je zaposlena kot 
inšpektorica za nepremično kulturno dediščino na Inšpektoratu RS za 
kulturo in medije pri Ministrstvu za kulturo .

predavanje
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Ali smo za praznike prazni? Dediščina in sodobnost praznovanj 
– Janez Bogataj
5. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Beseda praznik pomeni biti prazen, torej prazen česa? Ne delati! Kaj 
nam o tem sporoča dediščina in predvsem, kaj se o tem lahko naučimo 
za naša sodobna razumevanja praznikov? Prazniki so pomembna sesta-
vina kulturne dediščine . Etnolog, publicist in zaslužni profesor dr . Janez 
Bogataj, vodja katedre za slovensko etnologijo je bil redni profesor na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je predaval etnologijo in kulturno an-
tropologijo in tudi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani . 

Kirgizija – Aleksander Zalar
5. oktober 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 
3 .500 m, 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 .

Pomeni naselbinske dediščine – Aleksander S. Ostan
6. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Naselbinska dediščina, ki smo jo podedovali od naših prednikov, pred-
stavlja vezivo naših kulturnih krajin ter nosilko nacionalne in lokalne 
kulturne identitete . Če jo doživljamo na celovit način, nam plemeniti, 
poglablja in osmišlja naša življenja . Aleksander S . Ostan je arhitekt in 
urbanist, predavatelj in publicist, fotograf in raziskovalec, ki deluje v 
širokem polju kulture bivanja . Predava na Fakulteti za arhitekturo v Lju-
bljani, snuje, projektira, razstavlja ter objavlja v domači in tuji strokovni 
literaturi .

Pojem substance v zgodovini filozofije 2 – Marko Ogris
10. oktober ob 18.00 Knjižnica Šiška, pritličje
Zdi se, da v našem sodobnem besednjaku izraza substanca (lat . sub-
stantia, podstat) skorajda ne uporabljamo več . Pa vendar gre za enega 
najbolj temeljnih izrazov v zgodovini filozofije kot metafizike . Temeljne-
ga do te mere, da je za razumevanje razvoja misli in razlik med filozof-
skimi stališči velikih metafizikov potrebna naša poglobitev v opredeli-
tev tega pojma pri vsakem od njih .

Bolgarija: od gorskih samostanov do obale Črnega morja –  
Valentina Pavlič
11. oktober ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Bolgarija je popotnico Valentino Pavlič očarala s številnimi kulturnimi 
in naravnimi lepotami ter čudovitimi mesteci . Obiskala je mogočne in 
čudovito poslikane samostane, ki odražajo kulturno moč srednjeveške-
ga obdobja . Poleg traške dediščine se Bolgarija ponaša tudi s številnimi 
rimskimi spomeniki . Popotnica se je podala vse do Črnega morja ter 
deželo dodobra spoznala .

Psihologija športa in njen doprinos k vrhunskemu dosežku 
v športu – Matej Tušak
11. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
V predavanju bomo spoznali, kaj psihologija športa je, kako se je raz-
vijala skozi zgodovino in pri nas ter kje lahko športni psihologi najbolj 
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pomagajo pri nastanku vrhunskega dosežka . Spoznali bomo, kaj je 100 % 
fenomen, kaj so stanja zanosa, stanja in »the zone« ali »ideal perfor-
mance state« in kako športnikom pomagamo pri doseganju teh stanj . 
Predavatelj bo predstavil tudi najpogostejše praktične pristope dela in 
pomoči v športu . 

Ferski otoki – Alan Premerl in Marko Zupanc
11. oktober ob 19.15 Knjižnica Brezovica
Ferski otoki so čudovit delček sveta med Veliko Britanijo in Islandijo . 
Pretežni del otokov je povezanih s podvodnimi predori, premorejo pa 
čudovito naravo, ki je edinstvena, polna nenavadnih oblik, motivov ter 
naklonov . Ker so Ferski otoki ovčji otoki, na njih ne manjka ovac, na oto-
ku Mykines pa ne manjka niti ptic puffinov, ob katerih je težko ostati 
ravnodušen .

Peru – Matjaž Pirš
11. oktober ob 19.30 Knjižnica Šentvid
Andi so nesramno zarezali v to deželo . Na eni strani so ustvarili tako 
suho pokrajino, da še po dveh tisočletjih lahko občudujemo skrivno-
stne like v tleh puščave v Nazci, na drugi pa večno zelenje amazonskih 
gozdov . Tam visoko v gorah, na sredi, ob modrem jezeru in ob vijugasti 
reki, pa nas vabi eno najbolj čudovitih naravnih okolij prežetih z never-
jetno zgodovino .

Rožnati oktober: samopregled dojk – Radka Tomšič Demšar
13. oktober ob 17.30 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
V okviru rožnatega oktobra vabimo na predavanje o raku dojk, pomenu 
zdravega načina življenja ter rednega samopregledovanja, ki pripomo-
re k zgodnjemu odkrivanju raka . Predavanju bo sledila tudi delavnica, 
kjer bo prikazan pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu . 
Predavanje bo vodila Radka Tomšič Demšar, podpredsednica združenja 
Europa Donna Slovenija .

Umetna inteligenca: uspehi in etične dileme - Marko Robnik-
Šikonja
17. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Razlog za veliko zanimanje javnosti za področje umetne inteligence 
so znanstveno-tehnološki preboji na področju strojnega učenja, ki se 
imenuje globoko učenje . Predstavili bomo idejo globokega učenja, 
njegove prednosti pri analizi predvsem slikovnih, zvočnih in besedilnih 
podatkov ter nekatere omejitve in etične dileme . Dotaknili se bomo 
primerov uporabe metod umetne inteligence na področju medicine, 
prava in medijev .

Kako navadimo otroke na odgovornost? – Marko Juhant
18. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Na predavanju se bomo seznanili z ukrepi, ki nam pomagajo razumeti 
to, kateri del zrelosti je pravzaprav odgovornost in kdaj jo lahko priča-
kujemo? Zanimalo nas bo, kako otroka navadimo, da sprejme odgo-
vornost in se odgovorno tudi obnaša? Predaval bo Marko Juhant, ki je 
specialni pedagog, večni vzgojitelj, oče in avtor številnih najbolje pro-
dajanih knjig o vzgoji otrok .
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Pod morjem okoli sveta – Andrej Voje
18. oktober ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Sem podvodni fotograf in snemalec . Na pot pod morjem okoli sveta 
sem se odpravil pred davnimi 30-timi leti in še vedno nisem prišel do 
cilja . Na tej poti sem raziskoval podvodni svet v vseh treh oceanih in 
morjih na šestih kontinentih .

Ljubljana v gibljivih slikah: grad kot mestni simbol – David 
Petelin
18. oktober ob 19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Predavatelj bo osvetlil zgodovino Ljubljanskega gradu z nekoliko dru-
gačnega vidika ter poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj je postal iz-
vorni mestni simbol in osrednji ljubljanski kraj spomina .

PoVEZana: Matrescenca – Irena Jamšek Halas
19. oktober ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Z rojstvom otroka se zgodi tudi rojstvo mame .  Slednje pa je za mnogo 
žensk še veliko bolj naporno in polno izzivov kot porod sam . Vabljene, 
da o matrescenci in življenju mame spregovorimo skupaj .

Zdravje: Samopregledovanje dojk – Zdravstveno vzgojni center 
ZD Ljubljana
19. oktober ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Z rednim samopregledovanjem dojk ženska najbolje spozna svoje doj-
ke . Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, kljub temu pa je 
dobro ozdravljiva bolezen, če je odkrita dovolj zgodaj . Predavanje zaje-
ma temeljno védenje o raku dojk in demonstracijo na modelu . Izobra-
ževanje bo vodila Suzana Gorenc, dipl .med .sestra s specialnimi znanji .

Rožnati oktober: samopregled dojk – Tanja Španić
19. oktober ob 18.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
V okviru rožnatega oktobra vabimo na predavanje o raku dojk, pomenu 
zdravega načina življenja ter rednega samopregledovanja, ki pripomo-
re k zgodnjemu odkrivanju raka . Predavanju bo sledila tudi delavnica, 
kjer bo prikazan pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu . 
Predavanje bo vodila Tanja Španić, predsednica združenja Europa Don-
na Slovenija .

Nova Zelandija – Klemen Kralj
20. oktober 19.30 Knjižnica Gameljne
Pot po Novi Zelandiji bomo pričeli na Severnem otoku . Pristali bomo v 
največjem mestu Auckland . Pot nas bo nato vodila izven urbanih sre-
dišč na rajske plaže . Pod vulkani bomo opazovali gejzirje in naravne 
vrelce . Na Južnem otoku si bomo ogledali ledenike in fjorde . Po ogledu 
tritisočakov bomo potovanje zaključili s smuko v Južnih Alpah .

Od paleolitika do predgrške umetnosti – Sarival Sosič
24. oktober ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Najstarejša umetniška dela najdemo v zadnjem obdobju paleolitika 
(mlajši paleolitik) in sicer okoli 20 000 let pred našim štetjem . Začnejo 
se rojevati Visoke kulture Starega sveta – Egipčanska, Sumerska, Asirska, 
Akadska, Babilonska, Perzijska, Hebrejska . Nam najbližja pa je Egejska 
kultura, najbolj poznana skozi Homerjevi Iliadi in Odiseji . Razvijati se 
začnejo Kikladska, Minojska in Mikenska umetnost .
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Camino: po francoski poti do konec sveta – Zoran Furman
25. oktober ob 18.00 Knjižnica Vodice
Že ime Camino - samo po sebi zveni zelo avanturistično . Dolga pot, 
ko dneve in tedne hodiš po poteh starodavne romarske poti do mesta 
Santiago de Compostela . Iz Pariza se je z vlakom odpeljal do mesta St 
Jean Pied de Port, kjer je pot začel več kot 800 km dolgo pešpot . Kraji in 
romarji, ki jih je srečeval na poti, pa so pisali spomine .

Varčevanje z energijo in vodo v gospodinjstvih – Tomislav 
Tkalec, društvo Focus
26. oktober ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Stroški za ogrevanje, vodo in električno energijo predstavljajo velik del 
gospodinjskega proračuna . Velikokrat se ne zavedamo, katere naše 
navade vplivajo na visoke stroške . V sklopu dogodka bomo predstavili 
nasvete in ukrepe za varčno rabo energije in vode, raziskali, kako doma 
narediti analizo porabe energije in vode, ter preverili, ali razumemo po-
stavke na položnici za električno energijo .

Po poteh XIV. Divizije – Franci Horvat
26. oktober ob 18.00 Knjižnica Glinškova ploščad
Planinsko-zgodovinski vodnik Po poteh XIV . divizije opisuje pot od Se-
dlarjevega do Ljubenskih Rastk pri Ljubnem ob Savinji . Da pa opisi ne 
bodo preveč suhoparni, so jim dodane razne zanimivosti, od kulturnih 
do naravnih, ki jih bomo tudi spoznali .

Uvod v osmansko poezijo – Blaž Božič
26. oktober ob 19.30 Knjižnica Šiška, pritličje
Na predavanju bomo spoznali pesniško ustvarjanje v osmanskem ce-
sarstvu . V središču bodo literarnozgodovinska in poetološka vprašanja, 
ki jih bomo obravnavali v duhovnem in kulturnem kontekstu tega ce-
sarstva in islamskega sveta v širšem smislu od 14 . do 19 . stoletja, tj . od 
najzgodnejših faz turškega literarnega ustvarjanja v Anatoliji vse do ob-
dobja tanzimatskih reform v jeseni  imperija .

Miti ali resnice o negovalni in dekorativni kozmetiki – Barbara 
Kravanja
3. oktober ob 17.30 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje 
Delavnica DIVAVIVA je namenjena 100 minutam konkretnih nasvetov 
izkušene vizažistke in stilistke z dragocenimi znanji s področja negoval-
ne in dekorativne kozmetike, na temo: Miti ali resnice o negovalni in de-
korativni kozmetiki ter preoblikovanju obrvi v živo, brez šablon, samo s 
pinceto . Izdala vam bo trike vizažistov, kako ustvariti svež in mladosten 
videz ter želeno obliko obrvi .

Šah v knjižnici – Niko Praznik
4. oktober ob 17.15 Knjižnica Jožeta Mazovca
18. oktober ob 17.15 Knjižnica Fužine
Šahovska srečanja za odrasle bodo potekala ob torkih, vsakih štirinajst dni, 
izmenično v Knjižnici Jožeta Mazovca in v Knjižnici Fužine . Vabljeni vsi, ki 
radi igrate šah! Izvajalec je mednarodni šahovski mojster Niko Praznik .

delavnica
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Tarok v knjižnici – Niko Praznik
4. oktober ob 18.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
18. oktober ob 18.00 Knjižnica Fužine
Tarok je družabna in miselna igra iz prve polovice 15 . stoletja, izhaja 
pa iz Italije . Na naših srečanjih se bomo spoznali z osnovami taroka in 
pridobljeno znanje nadgradili z igranjem te priljubljene igre . Tečaj bo 
potekal vsakih 14 dni izmenično v Knjižnici Jožeta Mazovca v Mostah 
in v Knjižnici Fužine .

PoVEZana: Zapoj mi uspavanko – Katarina Juvančič
5. oktober ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Uspavanke predstavljajo naše prvo srečanje s pesmijo, ob kateri se 
uglasimo z otrokom in s samim sabo . Petje nežnih in pomirjajočih pe-
smi blagodejno vpliva na otrokov psihosocialni, čustveni, spoznavni in 
fizični razvoj ter ima  pozitivne učinke tudi na tistega, ki poje . O tem bo 
podrobneje spregovorila raziskovalka uspavank, antropologinja, kan-
tavtorica in študentka psihoterapije .

Papirnato cvetje – KUD Galerija C.C.U.
5. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Izdelava cvetja iz papirja je stara rokodelska tradicija, ki sega v 18 . stole-
tje . Ženske so izdelovale suho cvetje za različna praznovanja in obrede . 
Včasih so v šopke in vence vključile tudi zimzelene rastline . Znanje se je 
prenašalo iz roda v rod . Spoznajte nekaj skrivnosti izdelovanja papirna-
tega cvetja in ustvarite svoj šopek .
Prijava: na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Trening čuječnosti in tehnika MBSR v vsakdanjem življenju – 
Mateja Lenarčič
5. oktober ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Na izkustvenem predavanju vam bo predavateljica predstavila tehnike 
čuječnosti in MBSR, ki vam lahko zelo pomagajo pri ohranjanju zdravja 
in notranje stabilnosti . Skupaj boste naredili določene tehnike za obvla-
dovanje stresa, ki temeljijo na čuječnosti .

Šivalni stroj – Tamara Hozjan in Simon Drofelnik
6. oktober ob 13.00 Knjižnica Polje
Individualni tečaj uporabe šivalnega stroja . Primeren za vse generacije . 
Prijava: v knjižnici ali polje@mklj.si

Angleška konverzacija – Špela Jurak
6. oktober ob 17.00 Splet
Da bo tudi vam naslednjič, ko bo to potrebno, beseda lažje stekla, vas 
vabimo, da se nam pridružite na uricah angleške konverzacije . Prva 
tema v letošnjem šolskem letu bo turizem . Srečanje po Zoomu . Poveza-
vo boste dobili pred srečanjem .
Prijava: na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Magični nakit – KUD Galerija C.C.U.
10. oktober ob 17.00 Knjižnica Ig
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 .
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Nadaljevalni tečaj francoskega jezika – Marjeta Vončina
11. oktober ob 17.30 Knjižnica dr . France Škerl
Tečaj francoskega jezika bo potekal enkrat tedensko, deset torkov zapo-
redoma .  Za uspešno delo je potrebno predznanje na stopnji A1 .
Prijava: bezigrad@mklj.si

Čuječnost in MBSR tehnika na delovnem mestu in v življenju – 
Mateja Lenarčič
11. oktober ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Na izkustveni delavnici boste spoznali, kako obvladati negotovost, se 
soočati s stresom, ohranjati svoje zdravje, krepiti odnose in živeti bolj-
še . MBSR je najbolj priznan, znanstveno raziskan in preizkušen trening 
čuječnosti . Je eden najučinkovitejših programov za obvladovanje stresa 
ter izboljšanje počutja in psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti .

Zdravilni post za obnovo celotnega organizma – Ula Hribar 
Babinski
12. oktober ob 16.00 Knjižnica Šentvid
Pozimi se nam kilogrami in maščoba hitro nabirajo . Zato vabimo na de-
lavnico s predavanjem, kako tudi pozimi ohraniti organizem vitalen z 
zdravilnim postom . Pripravili bomo tudi čistilne napitke .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si 

Besednica – Danica Cedilnik
13. oktober 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 .

Začetni tečaj češkega jezika – Barbara Okorn
13. oktober ob 17.00 Knjižnica dr . France Škerl, 1 . nadstropje
Ahoj! Vas je kdaj zamikalo, da bi se naučili jezika države, ki je znana po 
Švejku, dobrem pivu in čudovitih starih mestih? Če ste odgovorili z »da«, 
potem se nam pridružite na tečaju, kjer bomo na sproščen način odkri-
vali skrivnosti češkega jezika in se naučili predvsem veliko praktičnega 
besedišča, ki ga boste lahko uporabili v vsakdanjih situacijah .

Angleška konverzacija – Špela Jurak
17. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Smeh je pol zdravja in tudi zato smo ga izbrali za tokratno temo konver-
zacije v angleščini .
Prijava: na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Španščina. Osvežitvena – Špela Šubic Zalezina
19. oktober ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Vabljeni na prvo delavnico španskega jezika . Na interaktivnih delavni-
cah bomo govorili o vsakdanjih stvareh . Po poletnih potepanjih bomo 
opisovali kraje, ki smo jih obiskali . Za aktivno sodelovanje je potrebno 
znanje na nivoju B1 .
Prijava: na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Mandale – KUD Galerija C.C.U.
20. oktober ob 17.00 Knjižnica Podpeč
Ustvarjanje mandal je starodaven proces, ki ima vselej blagodejne in 
sproščujoče vplive . Mandale lahko ustvarjamo za sprostitev, meditaci-
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jo in zdravljenje ali pa si z ustvarjanjem preprosto polepšamo dan . Na 
delavnici bomo spoznali različne tehnike ustvarjanja in si izdelali svojo 
unikatno mandalo .

Šola zdravja – Eva Jeza
25. oktober ob 10.30 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje 
Telovadba po metodi 1000 gibov poteka vsako jutro na več kot 250 lo-
kacijah po vsej Sloveniji . Telovadba poteka zunaj, v vseh letnih časih, 
vse vaje izvajamo stoje in so primerne za vse generacije, še posebej pa 
za starejše . V 30 minutah razgibamo celo telo . Spoznajte pravilno izved-
bo vaj 1000 gibov in njihove koristi za fizično in duševno zdravje .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Uporaba Google Maps – Rudi Majerle
25. oktober ob 10.00 Knjižnica Otona Župančiča, 1 . nadstropje 
Udeleženci se bodo seznanili z osnovami uporabe zemljevidov Google 
Maps, kot so planiranje poti, iskanje znamenitosti, restavracij, nastanitev 
itd . Naučili se bomo, kako pot prenesti na telefon in izbrati priporočen 
način potovanja . S pomočjo zemljevida si bomo ogledali pogled ulice in 
poiskali želeno destinacijo v 3D-pogledu . Ter še mnogo drugega .
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Prišla bo pomlad – Marija Čeh
27. oktober ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na mesečnih srečanjih se družimo in prepevamo slovenske ljudske pesmi .
Prijava: na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Nova frekvenca, 100 let jazza na Slovenskem – Ladislav Rebrek 

trio
17. oktober ob 20.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Začetek glasbene kariere Ladislava Rebeka sega v leto 1961, ko je v Beo-
gradu postal violinist tamkajšnjega komornega orkestra in filharmonije . 
V pogovoru z Nino Novak bo obudil spomine na sodelovanja z jazzisti, 
ki so v Big Bandu RTV Slovenija muzicirali v njegovih najuspešnejših le-
tih, ter med drugim podrobneje predstavil koncept solističnega instru-
menta . Pogovoru sledi koncert Ladislav Rebrek tria .

Cikel češkega in slovaškega filma: Teci, natakar, teci!
4. oktober ob 19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Filmska komedija nas bo ponesla v socialistično resničnost na Češko-
slovaškem v sedemdesetih letih in s svojo brezčasnostjo razveselila tudi 
sodobnega gledalca .

nastop

projekcija
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Po poteh kulturne in naravne dediščine – Bogdan Selinger
1. oktober ob 8.30 Vrzdenc
Podali se bomo po poteh, ki jih je v svoji mladosti prehodila Neža Pivk, 
Cankarjeva mati . Z vodnikom se bomo mimo cerkve sv . Kancijana pov-
zpeli do vasi Samotnica in naprej na Kožljek, najvišji vrh v občini . Pot je 
primerna tudi za otroke . Priporočljiva je ustrezna obutev, za potešitev 
lakote pa malica . Zbirno mesto je na Vrzdencu, na parkirišču ob gasil-
skem domu .
Prijava: bezigrad@mkl.si

Vodeni ogled dragocenosti slovanske knjižnice
6. oktober ob 10.00 Slovanska knjižnica
Na vodenem ogledu si bo mogoče ogle dati dragocene tiske iz naše 
zbirke, od življenjepisa Herbarda Turjaškega iz leta 1575 in prve izdaje 
Valvasorjeve Slave voj vodine Kranjske ter zbirke pridig Janeza Svetokri-
škega in prvih slovenskih slovnic do zbirke Prešernovih Poezij s pesni-
kovim lastnoročnim posvetilom . 
Prijava do 3. oktobra 2022: slovanska@mklj.si

Slovanski fokus: južnoslovanske književnosti
15. september-15. november Mestna knjižnica Ljubljana
Z letošnjo bralno akcijo Slovanski fokus, ki se bo odvijala med 15 . sep-
tembrom in 15 . novembrom 2022, se bomo osredotočili na literaturo 
južnoslovanskih dežel: Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hr-
vaške, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije . Iz omenjenih držav smo 
izbrali zanimiva in kakovostna literarna dela ter oblikovali priporočilni 
seznam, ki obsega 24 bralnih namigov .

Merjenje krvnega tlaka in sladkorja – Zdravstveno vzgojni 
center ZD Ljubljana
17. oktober ob 9.00 Knjižnica Bežigrad, pritličje
Vabljeni na brezplačno merjenje krvnega tlaka, ki bo organizirano v so-
delovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, enoto Bežigrad .

tekmovanje

drugo

vodeni ogled
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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:
•	 Brezovica: četrtek, 13 . oktober ob 17 .30
•	 Horjul: torek, 4 . oktober ob 18 .00
•	 Ig: sreda, 5 . oktober ob 17 .00
•	 Podpeč: petek, 7 . oktober ob 17 .00
•	 Šentvid: četrtek, 13 . oktober ob 17 .00
•	 Škofljica: torek,11 . in sreda, 19 . oktober ob 17 .00
•	 Šiška: petek, 7 . oktober ob 17 .00
•	 Zadvor: sreda, 12 . oktober ob 17 .00

Mesečne ure pravljic v angleškem jeziku za otroke 4+ v knjižnicah:
•	 Brezovica: četrtek, 6 . oktober ob 17 .30
•	 Ig: sreda, 19 . oktober ob 17 .00

Pravljice iz zakladnice evropske kulturne dediščine
4. oktober ob 17.00 Knjižnica Savsko naselje
5. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
5. oktober ob 17.00 Knjižnica Črnuče
6. oktober ob 17.00 Knjižnica dr . France Škerl
Pomemben del naše skupne kulturne dediščine so tudi pravljice . V na-
ših knjižnicah negujemo tradicijo pripovedovanja, ki sega daleč v prete-
klost . Na naših srečanjih bomo spoznavali pravljice iz bogate zakladnice 
domačega in svetovnega ljudskega slovstva .

Pravljična joga – Klavdija Dajč
25. oktober ob 17.30 Knjižnica Škofljica
Na prvem srečanju pravljične joge se bomo spomnili, kaj vse znajo in 
zmorejo mali jogiji, in se naučili jogijskih položajev za najmlajše . Ker 
prihajata jesen in zima, se bomo posvetili dihanju na zabaven način in 
se naučili, kako pregnati in premagovati viruse ter prehlade . Bodite v 
trenirki, s sabo pa imejte kakšno podlogo, da vam bo udobno .

Šahovska šola za osnovnošolce – Niko Praznik
4. oktober ob 16.30 Knjižnica Jožeta Mazovca
18. oktober ob 16.30 Knjižnica Fužine
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 .

delavnica

ura pravljic
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Francoščina za mlade radovedneže – Katja Gornik
6. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Francoščina je jezik, ki slovi po svoji lepoti in bogati kulturi . Ali veš, da 
slovenska beseda »žur« izhaja iz francoske besede »jour«, ki pome-
ni »dan«, in jo najdemo tudi v pozdravu »bonjour«, ki pomeni »dober 
dan«? Na delavnicah se bomo na zabaven in preprost način naučili 
še veliko novih besed ter izvedeli še več o francoskem jeziku . Vabljeni 
učenci 2 . in 3 . triade OŠ .

Beremo s tačkami – Društvo Tačke pomagačke
11. in 27. oktober ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje 
Vabimo otroke, ki bi želeli skupaj s kužkom doživeti domišljijski svet 
pravljic, da se nam pridružite in sami glasno preberete pravljico prave-
mu kužku . Primerno za otroke od 7 . do 12 . leta starosti . Delavnico izva-
jajo prostovoljke s svojimi kužki iz društva Tačke - pomagačke .
Prijava: v knjižnici ali na 01 308 52 04

Moja igrača – Petra Kozjan
11. oktober ob 17.00 Knjižnica dr . France Škerl
Na delavnicah v sklopu cikla Moja igrača si bo vsak izdelal svojo igračo . 
Na prvi delavnici bomo izdelovali avtomobilčke, bagerje, tovornjake … 
Delavnice potekajo enkrat mesečno in so namenjene otrokom 1 . in 2 . 
triade OŠ .
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 20 ali bs3@mklj.si

Letala – KUD Galerija C.C.U.
12. oktober ob 17.00 Knjižnica Brezovica
Vabljeni na pravljično ustvarjalni polet! Na ustvarjalni delavnici z Matejo 
in Nano bomo izdelovali unikatna letala vseh vrst, ki nam bodo polep-
šala dan .
Prijava: v knjižnici, na 01 308 58 10 ali brezovica@mklj.si

Mala pisana bitja – KUD Galerija C.C.U.
13. oktober ob 17.00 Knjižnica Podpeč
Na ustvarjalni delavnici bomo ustvarjali pisana čudežna bitja, ki nas 
bodo razveseljevala in nam kot amuleti prinašala srečo . Delavnico vo-
dita Mateja Herbst in Nana Barborič Vesel .

Robotska delavnica malih TehnoVedov
13. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Robotki so zanimivi mehanizmi . Hodeči in na kolesih, enostavni in zah-
tevni, s pogonom na motorju in upravljanjem na daljinca . Vse to bomo 
sestavili v teku šolskega leta na delavnicah robotike za male TehnoVede . 
Pridružite se nam in naj otrok pridobi nove ideje za robotsko ustvarjal-
nost . Za otroke od 1 . do 7 . razreda OŠ .
Prijava: v knjižnici, na 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Barvite zapestnice – Zavod Afriška vas
14. oktober ob 17.00 Knjižnica Šentvid
Iz recikliranih materialov bomo izdelali čudovite barvite zapestnice, kot 
jih nosijo ženske v Afriki . Vabljeni otroci od 6 . leta dalje .

One, two, three…angleško govorimo vsi – Patricija Gluk
14. oktober ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Vabljeni na začetno uro angleškega jezika . Spoznali bomo pomemb-
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nost znanja angleškega jezika pri komunikaciji s tujci ter se na zanimiv 
in zabaven način naučili nekaj prvih angleških besed . vabljeni otroci od 
5 . leta dalje .

Beremo z nasmehom s psom Vilijem – Nika Weiffenbach
17. oktober ob 17.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Vili je kokeršpanjel, izkušen terapevtski pes, ki zna dobro prisluhniti 
otrokom . Zato se veseli, da se bo po počitnicah spet družil z vami, delal 
prevale in poslušal pravljice . Z njim bo njegova lastnica Nika, s katero 
deluje v društvu Ambasadorji nasmeha, saj s svojim obiskom povsod 
prinašata veselje .

Družimo se ob igri – Tamara Banko
18. oktober ob 17.00 Knjižnica dr . France Škerl
Ko se dnevi krajšajo, se prileže igranje družabnih iger . To pa niso samo 
Monopoly in Activity, zato bomo vsak mesec preizkusili nekaj zanimivih 
iger iz naše obsežne zbirke .  Osnovnošolci vabljeni, da se pridete družit 
in igrat z nami .
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 20 ali bs3@mklj.si

Programiranje 404 – Zavod 404
20. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
404 pripravlja serijo zanimivih delavnic za otroke, na katerih se bodo 
lahko spoznali s sodobnimi digitalnimi orodji . S pametno ploščico 
micro:bit bomo raziskali osnove programiranja in algoritmičnega mi-
šljenja . Ta mini računalnik nam omogoča, da se na enostaven način 
spoznamo s svetom elektronike, saj lahko z njim oživimo naše digitalne 
ideje . Vabljeni učenci od 5 . do 9 . razreda .
Prijava: v knjižnici, na 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Rock n roll delavnica – Marko Šturm
20. oktober ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Ogledali si bomo osnove igranja rock n rolla na kitari in v skupini, zaklju-
čili pa z igranjem improvizirane glasbe .Če imate svoj inštrument - kitaro 
ali kaj drugega - ga prinesite s sabo . Primerno za mlade od 10 . leta dalje 
in odrasle .

Kinološka urica – Suzana Horvat Perne
21. oktober ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Pogovorili se bomo o pasji družini in o tem, kdo v tej družini je glavni . Za 
vse ljubitelje psov od 6 . leta dalje .

Vikinške ladje – Galerija C.C.U
26. oktober ob 17.00 Knjižnica Zalog
Na delavnici se obeta prava pomorska ustvarjalna dogodivščina .  Vsak si 
bo izdelal  svojo unikatno vikinško ladjo, jo poimenoval in z njo odplul 
po pravljičnih morjih .

Pošastomanija – Mathema
27. oktober ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Pošastomanija je to šolsko leto zajela tudi Knjižnico Bežigrad! Srečevali 
se bomo enkrat na mesec in se učili reševati logične naloge . Kdor bo 
želel, se bo lahko udeležil zaključnega tekmovanja in poskusil prema-
gati logično pošast . Vabljeni predšolski otroci in učenci do 5 . razreda OŠ .
Prijava: v knjižnici, na 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si
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Čarovniško vilinska ustvarjalnica - KUD Galerija C.C.U.
27. oktober ob 17.00 Knjižnica Polje
V ustvarjalni klobučarni bomo z Matejo in Nano izdelovali čisto prave 
unikatne čarovniške in vilinske klobuke .

Nove stare otroške igre – Mojca Poberaj
28. oktober ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Otroci se že od nekdaj igrajo igrice . Pa se danes igramo enake igrice kot 
nekoč? Če vas zanima, kakšne igrice so se igrali vaši starši in stari starši 
se nam pridružite ob spoznavanju in igranju igric, kot so .: Ciljanje gum-
bov, Gnilo jajce, Rihtarja biti, Telefončki  . . . Vabljeni otroci od 5 . leta dalje 
in tudi vsi drugi, ki se radi igrate .

Rod Črnega mrava - 70 let
5. september-7. oktober Knjižnica Jožeta Mazovca
Taborniški Rod Črnega mrava, ki deluje na območju Most, letos obeležuje 
70 let svojega delovanja . Ob tej obletnici so pripravili fotografsko razsta-
vo, ki nas bo popeljala skozi čas in nam odstrla področja delovanja rodu .

Začarana vas – Julija Robas
5. september- 12. oktober Knjižnica Jarše
Julija Robas je osemletna zelo ustvarjalna deklica . razstavila bo svoje 
slike, ki so rezultat njene neizmerne ustvarjalnosti .

Jože Plečnik (1872–1957)
5. september-28. oktober Slovanska knjižnica, pritličje
Razstava bo prek fotografij predstavila Plečnikovo Unescovo dediščino 
v Ljubljani . Fotografije bodo predstavljale prostor pred Plečnikovim po-
segom, potek gradnje objektov in njihovo vlogo v urbanem prostoru . 
Razstavo je pripravil kustos Domen Kaučič iz Muzej novejše zgodovine 
Slovenije v sodelovanju z Ljubljanskim gradom, Plečnikovo hišo in Slo-
venskim etnografskim muzejem .

Pod morjem okoli sveta
10. oktober-7. november Knjižnica Jožeta Mazovca
Sem podvodni fotograf in snemalec . Na pot pod morjem okoli sveta 
sem se odpravil pred davnimi 30-timi leti in še vedno nisem prišel do ci-
lja . Na tej poti sem raziskoval podvodni svet v vseh treh oceanih in mor-
jih na šestih kontinentih . V tem dolgem obdobju se je v mojem arhivu 
nabralo izjemno veliko število podvodnih fotografij, video posnetkov in 
predvsem osebnih doživetij .

Reciklirana umetnost narave
10. oktober-7. november Knjižnica Vodice
Naravi s hvaležnostjo poskuša vrniti, kar nam daje . Zato iz njenih plo-
dov, ustvarja kreacije, ki so večne in ki ne onesnažujejo . Vsi izdelki so 
narejene iz naravnih materialov, ki jih nabere v svojih pohajkovanjih po 
hribih, gorah in gozdovih . Naj se tudi vam ustavi čas v Knjižnici Vodice .

razstava



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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