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Vse prireditve so brezplačne.
Za udeležbo na izobraževanjih je pogoj članstvo in predhodna prijava.
Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Več na www.mklj.si.

za odrasle

predstavitev knjige
Do cilja in naprej – Brigita Langerholc

8. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
»Morala sem se sesuti kot vreča bolečih mišic, da sem se postavila zase in
dojela, da sem zdrava. Zdaj grem z ljubeznijo do cilja in naprej.« Osebna
zgodba, ki jo bo Brigita delila z vami, je ena tistih, ki navdihujejo in spreminjajo življenja. Ob Brigiti bo o pisanju knjige spregovoril tudi avtor knjige,
Jure Aleksič.

Prehranska kulturna dediščina Posavja – Ida Intihar

18. november ob 18.00 Knjižnica Horjul
Avtorica knjige, Ida Intihar, nam bo predstavila jedi Posavja, degustirali
bomo manj tipične posavske jedi in se sladkali z grozdnim sokom.

Predstavitev Knjige Razgledni stolpi Slovenije – Brane Ternovšek

23. november ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Popotnik in ljubitelj planin Brane Ternovšek je pred kratkim izdal prvo slovensko publikacijo, knjigo-vodnik Razgledni stolpi Slovenije. V knjigi je z
besedo in fotografijo predstavljenih 153 grajenih razglednikov: 74 razglednih stolpov (turističnih, planinskih, grajskih, cerkvenih-zvonikov, stražnih,
vodnih in gasilskih), 61 razglednih ploščadi in 18 opazovalnic narave.

Bhagavad gita, esenca

28. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Kdo smo v resnici, kaj počnemo tukaj in kam smo namenjeni? Ob teh
temeljnih vprašanjih človeškega obstoja Bhagavad Gita odgovarja tudi na
vprašanja kako in zakaj. Je knjiga, ki ni omejena z lastnostmi in izkušnjami
pisca, njena modrost je univerzalna. To je knjiga, ki je ne beremo, ampak
živimo.

Goreča duša - Arietta – Arietta

30. november ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Roman, prepleten s pravljično ljubeznijo do moškega, razočaranjem, vzorci družbe, kriminalom ter spoznanjem, da si je ženska sama sebi najpomembnejša. Zgodba govori o mladi ženski, ki se skozi trpeče in boleče
izkušnje nauči stati in obstati sama. Zanjo gre!

Umor v domu ostarelih? – Vito Komac in Janez Sedej

30. november ob 19.30 Knjižnica Šiška, pritličje
Prvenec Vita Komaca, serijskega podjetnika in spletnega urednika, je menda osnovan na resničnih dogodkih in se bere kot prava kriminalka. Ima
vse odlike tovrstnega žanre, po drugi strani pa odstira že prav grozljive in
žal prav nič fiktivne vidike človeške lakomnosti in požrešnosti, ki v bralcu
odpirajo številna vprašanja. Večplastno branje, ki bralca ne pusti ravnodušnega in mu daje misliti o usodi svojih najbližjih starejših sorodnikov in
pravočasno ukrepati. Pogovor z avtorjem vodi Janez Sedej.

1

bralna skupina
Bralni vrtiljak – Irena Kazazić

7. november ob 18.00 Knjižnica dr. France Škerl, pritličje
Maša Ogrizek je mladinska pisateljica, ki je za svojo zadnjo knjigo Lisičja
luna dobila nagrado večernica. Pred tem je bila vrsto let novinarka in literarna kritičarka, po potrebi pa tudi kmetovalka, gostinka in hotelirka. Na
srečanju nam bo ob projekciji ilustracij iz njenih del predstavila svoj literarni
opus, pa tudi sam ustvarjalni proces.

Bralne vezi – Ksenja Grešak

8. november ob 16.30 Knjižnica Jožeta Mazovca
Roman Žeja belgijske pisateljice Amélie Nothomb predstavi zgodbo Kristusovega pasijona. V njem spremljamo Jezusov pretresljiv notranji monolog v njegovih zadnjih urah življenja. Kako doživlja telo nekdo, ki se od njega poslavlja?

Berimo skupaj – Ksenja Grešak

9. november ob 18.00 Knjižnica Polje
Tokratna tema je roman Trobenta avtorice Jackie Kay o slavnem temnopoltem
trobentarju, čigar smrt razkrije dolgo prikrito skrivnost. Kako bo presenetljivo
odkritje vplivalo na njegove najbližje in tiste, ki se jih je dotaknil s svojo glasbo?

Knjižna doživetja – Tina Šfiligoj

10. november ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Bralno skupino vodi Tina Šfiligoj. Srečanje bomo izvedli hibridno, sočasno
v dvorani in preko Zooma. Skupina se bo sestajala enkrat mesečno, predvidoma drugi četrtek v mesecu. V mesecu novembru beremo roman Petnajst psov večkrat nagrajenega kanadskega avtorja Andréa Alexisa.

Popolno življenje po nasvetih iz priročnikov – Maša Uran

16. november ob 18.00 Knjižnica Šiška
Kako (ne)srečni smo? Hepi, hepi, guruji in sekte – zakaj jim verjamemo? Zakaj
se zatekamo k priročnikom, ki obljubljajo nebesa v petih korakih in (po)polno
življenje že po uvodnem branju priročnika, ki vse do danes šeni bil napisan ...?

Bralni krožek Fužine – Aljoša Križaj

16. november ob 17.00 Knjižnica Fužine
Borut Kraševec: Agni Roman Agni je ljubezenska drama, spletena iz treh pripovednih linij: živalske (kunka), dekliške (dekle v času spolnega zorenja) in odrasle
(trije odrasli liki, ki tvorijo ljubezenski trikotnik ? dekletov oče, mama in teta).
Zunanji okvir daje romanu življenje kunke od njenega rojstva do smrti.

Srečanja s knjigo za starejše – Darja Bolka

17. november ob 10.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Na srečanjih s knjigo za starejše bralce se bomo vsak tretji četrtek v mesecu
pogovarjali o zgodovinskih in leposlovnih knjigah, se spodbujali v branju in
v družbi preživeli prijetne trenutke. Srečanja vodi bibliotekarka Darja Bolka.

Francoski literarni krožek: Trois femmes puissantes – Aïcha M.
Boughazi

21. november ob 17.30 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Pogovarjali se bomo o romanu francoske pisateljice Marie NDiaye: Trois
femmes puissantes (Prix Goncourt, 2009). Na Francoskem literarnem krož-
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ku: Po poteh dodobne francoske književnosti, se enkrat na mesec pogovarjamo o enem izmed romanov znanih frankofonih pisateljic in pisateljev.
Prijava: boughazi.aicha.19@gmail.com

Bralna čajanka – Sonja Pirman

22. november ob 19.00 Knjižnica Grba
Prebirali bomo knjigo Osvobojena Tare Westover.

Brati inu obstati – spletna bralna skupina

24. november ob 18.00 Splet
Na novembrskem srečanju se bo pogovor navezoval na roman nizozemskega pisatelja Arnona Grunberga – Tirza. Tirza je pripoved o sodobni
družini, ki v temelju postopoma razpada, zadnje niti pa naj bi skupaj držal
odnos med očetom in hčerko. Prevprašuje predvsem življenjske nazore Tirzinega očeta, ki je, kot se posrečeno izrazi Tomaž Bešter, v svoji vlogi ostal
predolgo. Bralna skupina se srečuje preko Zoom-a, vodita pa jo Špela Plestenjak in Staša Kumše.

Literarna srečanja v španščini: Aquitania – Katarina Kajić in Eva
Podobnik
24. november ob 18.00 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Pogovarjali se bomo o zgodovinskem trilerju španske pisateljice Eve García
Sáenz de Urturi z naslovom Aquitania. V Literarnih srečanjih v španščini, se
posvečamo sodobnim avtoricam špansko govorečega okolja. Med prebiranji bomo obiskali južnoameriški Peru, Kolumbijo, Urugvaj in Argentino,
srednjeameriško Mehiko in evropsko Španijo.

Angleški bralno-debatni krožek: Birthday Letters – Cvetka Sokolov

25. november ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
»The collection of intimate poems Birthday Letters by Ted Hughes was published ten months before his death in 1998. The poems are addressed to
his wife, Sylvia Plath, who died by suicide in 1963, and were written over
a period of more than twenty-five years. They reveal the heart of a poet
some had judged heartless, and bring to life the spirit of a great love.«

Knjiga spregovori: Mesto Bohane, Kevin Barry – Kud Police Dubove

29. november ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Futuristično-apokaliptična vestern srhljivka, v kateri je zaslediti vplive kultnih TV-nadaljevank, stripa in popkulture, orisuje svet pod bleščečim površjem globalnih metropol. Stvari ne bi mogle biti bolj črne, a se zaradi črnega
humorja, nabritega jezika in filmičnih prizorov spremenijo v urnebes – napet in zabaven do zadnje strani. Gostja prevajalka Alenka Jovanovski.

pogovor
Ženski liki v Saramagovih delih

7. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Društvo slovensko-portugalskega prijateljstva prireja Tertulio 2022, ki se
bo navezala na 100-letnico rojstva portugalskega Nobelovega nagrajenca
José de Sousa Saramaga. Na družabnem srečanju z literarnim prizvokom
bodo sodelovale Barbara Juršič, Maria Gomes, Carla Cruz, Daniela Ribeiro,
Mariana Franco, Joao Pita Costa in Gabriela Droga.
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Življenjska popotovanja – Nives Zalokar in Mateja Hana Hočevar

14. november ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Nives Zalokar je med desetletnim bivanjem v Avstraliji tesno sobivala in
sodelovala z aborigini. Odkrivala je škodljive posledice angleškega kolonializma in se učila spoštovanja drugačnosti. V Sydneyu se je spoprijateljila
tudi s sufiji iz Irana in se tako odprla še eni, njej neznani kulturi.

Trohnenje 2022 – Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar

16. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Tomo Križnar je humanist, neustrašen aktivist za človekove pravice, popotnik, publicist in v zadnjih predvsem borec za resnico in pomoč tradicionalnim ljudstev Afrike, ki jih ogrožajo globalizacija, lokalne državljanske
vojne, mednarodni konflikti in interesi mednarodnih korporacij. Projekciji
dokumentarnega filma bo sledil pogovor s Tomom Križnarjem in Bojano
Pivk Križnar, ki ga bo vodil Mare Lakovič.

Zbudimo se! Umiramo. – Zavod Opro

21. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pogovor se bo dotikal tistega, kar je neizbežno in težko izgovorljivo, tistega
za kar bi večina rada verjela, da se pravzaprav ne bo nikoli zares zgodilo. Pa
vedno se. Lahko se zgodi hitro v nepričakovanem trenutku, lahko je zaključek dolgega mučnega čakanja ali kot sen, ki se nikoli več ne konča. Smrt je
tista večna uganka, ki je vsakomur izmed nas dana ob rojstvu le nihče ne
ve kdaj in kako se mu bo pripetila.

Literatura v mestu – Suzana Tratnik in Alojzija Zupan Sosič

29. november ob 19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Na pogovorni večer smo tokrat povabili pisateljico in prevajalko Suzano
Tratnik. V njeni pripovedi se prepletata dve osrednji temi: usode obrobnih
eksistenc v sodobni urbani družbi in pogled na otroštvo v jugoslovanskih
socialističnih 60-ih in 70-ih letih. O njenem življenju in delu bomo spregovorili skupaj z Alojzijo Zupan Sosič, redno profesorico na Oddelku za
slovenistiko FF UL.

predavanje
PoVEZana: Pogovor s pediatrinjo – dr. Alenka Rus

2. november ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
V pogovoru s pediatrinjo boste starši lahko dobili odgovore na vprašanja, ki
so povezana z boleznimi in poškodbami, preventivnimi pregledi ter cepljenji. Strokovnjakinja vam bo pojasnila, kako potekata izbira pediatra in prvi
pregled ter kaj je potrebno narediti pred vstopom v vrtec. Vabljeni mladi
starši z dojenčki in nosečnice. Izobraževanje pripravljamo v sodelovanju z
ZDL, enoto Bežigrad.

Indonezija: z nahrbtnikom po vulkanih in rajskih otokih –
Ponč&Sonč

8. november ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
V potopisnem predavanju se bomo skupaj odpravili na otoka Java in Bali,
kjer se bomo povzpeli na še vedno delujoče vulkane, obiskali različne templje, občudovali neskončna riževa polja, manjkali pa ne bodo niti veličastni
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slapovi, tropska džungla in opice. Alex in Sindy bosta delila tudi, kako izgleda skromno življenje domačinov in njihova neopisljiva gostoljubnost.

Ljudstva sveta – Zoran Furman

8. november ob 18.00 Knjižnica dr. France Škerl
Predavanje Ljudstva sveta je pregled več kot 17 let potovanj čez Azijo, Afriko ter Srednjo in Južno Ameriko. V oddaljenih krajih in vasicah ljudje še dan
danes živijo po stoletjih starih običajih. Zakaj so njihovi predniki začeli z za
nas ne navadnimi običaji pogosto niti sami ne vedo točno. V današnji, hitro
spreminjajoči družbi in globalizaciji, te navade hitro izginjajo.

Kako vzgojiti zdravega in srečnega otroka – Manca Macuh

9. november ob 19.30 Knjižnica Šentvid
Prvo predavanje cikla Zdrava družina bomo namenili spoznavanju kaj v
praksi otrok potrebuje za zdrav emocionalen, telesni in duševni razvoj ter
načine, kako ga lahko podpremo pri tem, da postane zdrava, samostojna,
samozavestna ter srečna odrasla oseba.

S transsibirsko železnico do Indije – Tadej Bolta

9. november ob 19.00 Knjižnica Škofljica
Indija. Dežela, polna kontrastov. Dežela, ki se dotakne vsakega popotnika.
In dežela, ki je tako zelo blizu, a hkrati tako zelo daleč. Pot, ki te zaznamuje
bolj, kot Indija sama. S transsibirsko železnico preko Rusije. Med severnimi
jeleni na severu Mongolije. Raziskovanje budističnih samostanov sredi Tibeta. Treking okoli mogočnega masiva Anapurne.

Od Spinoze do Hegla – Marko Ogris

14. november ob 18.00 Knjižnica Šiška
Posvetili se bomo prehodu filozofske misli od Spinoze do Hegla. Premiku
od pojma substance kot absoluta (Bog ali narava) k Heglovi trditvi iz Fenomenologije duha, da je v filozofiji vse odvisno od tega, da absolut dojamemo ne le kot substanco, temveč tudi kot subjekt.

Kako se soočati z izbruhi jeze pri otrocih? – Leo Ivandić

15. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Izbruhi jeze pri otrocih so povsem normalen pojav, še več, pomembni so za
zdrav čustveni razvoj otroka. Na predavanju bomo osvetlili pomen čustva
jeze, kako razumeti otroško jezo in kje so razlogi zanjo ter kako se odzivati
na neprijetne izbruhe jeze pri otrocih. Predava psihoterapevt Leo Ivandić.

Je zdrava prehrana res draga? – Katja Simić

15. november ob 18.00 Knjižnica Grba
Včasih so bili obilnejši bogatejši, danes je pogosto ravno obratno. Paradoks
sodobnega časa je, da pogosto pojemo energijsko preveč, hranilno pa
nismo najbolj prehranjeni. Cenejša živila so navadno bolj sladka, mastna,
slana in v nas zbudijo željo po še. Eden največjih prehranskih mitov je ta, da
je zdrava hrana draga. Pa je to res?

PoVEZana: Kako uravnovesiti otrokove in svoje potrebe – Anja
Cesar
16. november ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Otrok je novo bistvo, nov center našega življenja, ki mu seveda želimo dati
vse. Vprašanja, ki se nam ob tem pogosto porajajo, pa so: kaj sploh moram
dati in koliko tega? Kako naj ob skrbi za malčka poskrbim zase? In kako naj
v tem novem kalupu svojega življenja najdem prostor zase? Izobraževanje
pripravljamo v sodelovanju z ZDL, enoto Bežigrad.
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Zlati rez – Luka Mancini

16. november ob 19.30 Knjižnica Šiška, pritličje
Zlati rez je oznaka za razmerje dveh delov, ki obstajata v posebnem dinamično asimetričnem odnosu drug do drugega. Večji del do malega dela je
v enakem razmerju kot seštevek obeh delov do večjega dela. Matematiki
lahko potrdijo posebnost zlatoreznega razmerja, ki se mu narava uspešno
približuje skozi t.i. Fibonaccijevo serijo števil ...

Nova svetovna ureditev; med Ukrajino in Tajvanom – dr. Uroš
Lipušček

17. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Na predavanju bomo spregovorili o dilemah sedanjega globalnega sistema v luči ameriškega hegemonizma in Putinovega posega v Ukrajino ter
naraščajoči globalni in politični moči LR Kitajske. Predavatelj je publicist,
novinar, urednik, komentator in odličen poznavalec mednarodne politike
ter dolgoletni dopisnik.

Zdravje: Sladkorno bolezen imam pod nadzorom – Zdravstveno
vzgojni center ZD Ljubljana

17. november ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Sladkorna bolezen predstavlja za posameznika, ki jo dobi, breme. Vendar
se lahko z znanjem in izkušnjami naučimo bolezen dobro voditi. Katera so
ključna področja, ki jih moramo poznati za vzdrževanje urejenosti krvnega
sladkorja? S predavanjem obeležujemo Svetovni dan sladkorne bolezni.
Vse, kar vas v zvezi z boleznijo zanima, boste lahko vprašali Špelo Dolinar,
mag. zdr. nege.

S kolesom po zahodu ZDA – Luka Bubnič

17. november ob 19.30 Knjižnica Gameljne
Poleti 2019 se je Luka Bubnič znašel v Utahu, z nekaj denarja, s kolesom,
starejšim od njega samega, in z enim mesecem časa. Odločil se je, da bo
let domov lovil s kolesom. Od zastavljenega cilja ga je ločilo le 2000 km puščave, lastna neumnost, neizkušenost, neusmiljeno vreme z vsemi ekstremi
ter nepozabna avantura epskih razsežnosti.

Predgrška umetnost, Grki, Etruščani in Rimljani – Sarival Sosič

22. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Na predavanju bomo spoznali predgrško umetnost egejskih otokov in Krete, zlasti Minojske civilizacije. Sledili bomo začetkom kulture starodavnih
Miken ter kasnejšega razcveta grške kulture in njene ekspanzije po sredozemskem prostoru. Spoznali bomo tudi skrivnostne Etruščane in njihovo
zapuščino na apeninskem polotoku ter kulturo in civilizacijo starega Rima.

S hrano do zdravja, notranjega ravnovesja in boljših odnosov –
Slavica Zorn

22. november ob 18.00 Knjižnica Vodice
Morfologije izhajajo še iz časa Hipokrata, ki je postavil teorijo štirih tipov
osebnosti. Seznanila vas bo, kako se na podlagi analize karakterja in fizičnega izgleda določi osebnostni profil. Spoznali boste, kako vaš način razmišljanja pa tudi vaš fizični izgleda šibita vaše vitalne organe in katere so
tiste bolezni, ki vas ogrožajo. In nenazadnje- najbolj pomembno- spoznali
boste rešitev.
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Znova na Caminu Francés – Tina Balant

22. november ob 19.30 Knjižnica Šentvid
Že leta si je želela na camino spomladi. Med zelena polja, posuta z makovimi cvetovi, v sveža jutra, pod toplo sonce, malo manj pod galicijske dežne
kaplje. Spet srečati zanimive ljudi in se z njimi nasmejati do solz, obiskati že
znane in nove znamenitosti.

Vojna v Ukrajini: vzroki in posledice – Rudi Rizman

24. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje
V luči tragičnih dogodkov vojne v Ukrajini bomo na predavanju iskali vzroke in morebitne možne posledice tega vojaškega spopada na širši geopolitični prostor ter spregovorili tudi o vlogi demokracije, avtokratskih režimih,
naraščajoči moči skrajnega desnega nacionalizma ter trenjih v posameznih
multinacionalnih držav.

Movember: pravi moški skrbi zase – Breda Brezovar Goljar

24. november ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Veste, da vsakega tretjega moškega čaka boj z boleznijo sodobnega časa:
rakom? S pravočasno spremembo življenjskega sloga, večjo pozornostjo
na telesne spremembe, predvsem pa s hitrim obiskom zdravnika, lahko
pripomorete, da boste iz te bitke izšli kot zmagovalci. Na predavanju bomo
spoznali najbolj razširjene rake med moškimi, se naučili prepoznati njihove
simptome in še pravi čas ukrepati.

Kilimanjaro – Janez Mihovec

30. november ob 18.00 Knjižnica Glinškova ploščad
Visoko na severu, še v Turčiji, se začne Veliki tektonski jarek, ki teče preko Bližnjega vzhoda, zavije v Rdeče morje in se v Etiopiji spet usmeri proti jugu,
prečka celotno Vzhodno Afriko in se konča v Malaviju. Gre za eno najbolj
tektonsko aktivnih predelov sveta, ki ga obkrožajo tudi številni ognjeniki.
Najvišji od teh je prav Kilimanjaro, 5895 metrov visoka gora.

delavnica
Španščina. Osvežitvena. – Špela Šubic Zalezina

2. november ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Tokratno srečanje bo namenjeno ponovitvi izrazov, ki so povezani z denarjem in jih uporabljano v vsakdanjem življenju. Izražali boste svoje mnenje,
kaj vam pomeni denar, za kaj ga je smiselno uporabiti več, kdaj smo bolj
varčni z njim. Imajo tudi Španci kakšen pregovor o denarju? Pridite in poklepetajte z nami.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Angleška konverzacija – Špela Jurak

3. november ob 17.00 Knjižnica Bežigrad
Na uricah angleške konverzacije se pogovarjamo o raznolikih temah. Tokratna tema so knjige, ki družijo vse obiskovalce knjižnice. Srečanje po
Zoom-u. Povezavo boste dobili pred srečanjem.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si
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Besednica – Danica Cedilnik

10. november ob 10.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Srečanja za mlade po srcu, na katerih se bomo igrali z besedami, pripovedovali resnične in izmišljene zgodbe in tako utrjevali spomin. Srečevali se
bomo enkrat mesečno.

Vaje za vadbo spomina in zbranosti – Petra Boh

14. november ob 10.00 Knjižnica Prežihov Voranc
V sodelovanju z Gerontološkim društvom Slovenije vabimo na delavnico,
kjer bomo razgibali svoje možgane. Z reševanjem vaj za spomin in zbranost se bomo skupaj pozabavali ter hkrati naredili nekaj zares dobrega za
krepitev svojih miselnih procesov. S seboj prinesite pisalo in očala za branje, če jih potrebujete.
Prijava: 01 308 57 00 ali kpv@mklj.si

Angleška konverzacija – Špela Jurak

14. november ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Vabljeni na angleško konverzacijo, katere tema bosta tokrat stavbe in arhitektura. Cilj delavnic angleščine je aktivna raba jezika skozi pogovor o
raznolikih temah, osvežitev znanja in širitev besednega zaklada.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Šah v knjižnici – Niko Praznik

15. november ob 17.15 Knjižnica Jožeta Mazovca
Vabljeni vsi, ki radi igrate šah, na šahovska druženja, ki bodo potekala ob
torkih enkrat mesečno od 17.15 do 18.00 ure. Srečanje vodi Niko Praznik.

Tarok v knjižnici – Niko Praznik

15. november ob 18.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
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.

Španščina. Osvežitvena. – Špela Šubic Zalezina

16. november ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Kako so včasih vrednotili dobrine? Prebrali bomo besedilo o zgodovini razvoja denarja in ponovili oblike preteklih časov.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Kreativno pisanje z Leonoro Flis

16. november ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Tečaj kreativnega pisanja je zasnovana tako, da se skozi srečanja spozna
zakonitosti pisanja kratke zgodbe in izražanja preko pisanja. Na tak način
želimo nagovoriti čim širši krog ljudi, ki imajo željo po spoznavanju pisanja
in izražanja svojih razmišljanj preko pisanja zgodbe. Če želite sodelovati,
pošljite svoj tekst (zaključeno celoto ali odlomek kratke zgodbe), ki ne sme
biti daljši od treh strani.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Rock 'n' roll delavnica – Marko Šturm

17. november ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Ogledali si bomo osnove igranja rock 'n' roll-a na kitari in v skupini, zaključili
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.
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Zvončki iz ratana – Cvetka Grbec

21. november ob 16.00 Knjižnica Vodice
Prihaja božični čas. Zakaj ne bi ustvarili nekaj za okrasitev domačega božičnega drevesa, ali za popestritev darila ob koncu leta. Tokrat bomo opletali
iz ratan in si pomagali z lesenimi modelom-zvonček.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Darilca iz filca – KUD Galerija C.C.U.

21. november ob 17.00 Knjižnica Zalog
Na delavnici bomo s krojenjem, rezanjem in šivanjem raznobarvnega filca
izdelovali drobna darilca, ki bodo razveselila vse, ki jih bomo obdarili.

Praznični venček za na vrata – Ružica Babič

22. november ob 16.00 Knjižnica Šiška, pritličje
Praznični venček je danes ena najbolj razširjenih prazničnih dekoracij, in če
ga obesite še na vrata, bo vaš dom še bolj svečan. Okrasite vhodna vrata in
obiskovalci bodo vaše gostoljubje ter praznično vzdušje začutili, še preden
prestopijo vaš prag. Lahko pa adventni venček obesite tudi na balkonska
vrata, vrata dnevne sobe ali pa kar na steno.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Čistilno mleko in tonik za obraz – Ula Hribar Babinski

23. november ob 16.00 Knjižnica Šentvid
Mrzel zrak, saje v ozračju in različna pokrivala našo kožo prikrajšajo ne le za
vitamin D, pač pa tudi dobro izmenjavo plinov. Presnovne pline je dobro
očistiti s kože, in jo nahraniti s tonikom, da bo sijala. Vabimo vas na delavnico, kjer bomo pripravili čistilno mleko in tonik za obraz po starih receptih
naših prednikov. Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Ustvarjalna delavnica za odrasle: Darilca iz filca – KUD Galerija
C.C.U.
23. november ob 17.00 Knjižnica Brezovica
Na delavnici bomo s krojenjem, rezanjem in šivanjem raznobarvnega filca
izdelovali drobna darilca, ki razveselijo vse, ki jih imamo radi.
Prijava: v knjižnici, 01 308 58 10 ali brezovica@mklj.si

Izdelava digitalne foto montaže – Darja Kos

24. november ob 16.00 Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje
Na delavnici bomo spoznali programe za ustvarjanje digitalne manipulacije. Iz fotografij bomo ustvarili smešne in nenavadne položaje. Preizkusili
bomo uporabo digitalnih filtrov za posebne učinke. Raziskali bomo različne pristope uporabe digitalne montaže in se poigrali s spreminjanjem
razmerij velikosti. Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Prišla bo pomlad – Marija Čeh

24. november ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na mesečnih srečanjih se družimo in prepevamo slovenske ljudske pesmi.
Prijave na 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Izdelava adventnih venčkov – Simona Prednik Plantev

25. november ob 17.00 Knjižnica Fužine
Z novembrom nam misli počasi uhajajo k decembrskim praznikom in
opravilom, ki jih prazniki prinašajo. Med prijetnimi opravili je tudi izdelava
adventnih venčkov za na mizo ali za na vrata.
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Angleška konverzacija – Špela Jurak

28. november ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na delavnicah angleščine se zvrstijo vse mogoče in nemogoče teme. Tokratna tema angleške konverzacije je spanje.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Poslovna slovenščina – Damjana Osterc

28. november ob 17.00 Splet
Kako napisati določenemu naslovniku oblikovno in vsebinsko primeren
poslovni dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, izjavo, ponudbo ...),
kako se pripraviti in voditi poslovni sestanek, poslovni razgovor, poslovno
predstavitev. Križemkražem po slovenskem pravopisu. Najpogostejše pravopisne in oblikoslovne napake.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Okraski za novoletno jelko – Ružica Babič

29. november ob 16.00 Knjižnica Gameljne
Če želite slediti trendu »narejeno doma«, lahko svoj dom v času praznikov
okrasite z domiselnimi in preprostimi dekoracijami, ki bodo unikatne. Namesto nakupovanje plastičnih krogel za novoletno smrečico, lahko v družbi ustvarite okraske, ki bodo okolju prijazni, cenejši in hkrati bolj osebni.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Darilca iz filca – KUD Galerija C.C.U.

29. november ob 17.00 Knjižnica Grba
Na delavnici bomo s krojenjem, rezanjem in šivanjem raznobarvnega filca
izdelovali drobna darilca, ki razveselijo vse, ki jih imamo radi.
Prijava: v knjižnici, 01 308 57 80 ali grba@mklj.si

Španščina. Osvežitvena. – Špela Šubic Zalezina

30. november ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Zadnje novembrsko srečanje bomo namenili ponovitvi preteklih časov.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

nastop
Koncert Tomaža Hostnika – Tomaž Hostnik

11. november ob 19.30 Knjižnica Bežigrad
Tomaž Hostnik - kantavtor, pripovedovalec, pesnik in vizualni umetnik. Za
svoje ustvarjanje je na 14. mednarodnem festivalu kantavtorstva (Kantfest)
prejel zlato kanto, na Popevki 2019, ter 2021 pa nagradi za najboljše besedilo. Duhovit opazovalec vsakdana, ki se zna približati tako mlajši, kot
starejši publiki nas bo popeljal v svoj glasbeni svet.

Nova frekvenca, 100 let jazza na Slovenskem: Metka Štok

21. november ob 19.30 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
V času manjših jazzovskih sestavov in orkestrov, ki so skrbeli za večerna dogajanja v plesnih dvoranah ter kavarnah je postopoma prihajalo do vse pogostejšega sodelovanja z vokalisti. Tudi Metka Štok, spregledana pevka jazza
in še posebej swinga, svoje pevske začetke povezuje z Velikim zabavnim orkestrom Kranja, pa tudi Ansamblom Jožeta Kebla, v katerem so se izobrazili
ter izkušnje pridobili skoraj vsi takratni pevci. Po pogovoru z Nino Novak sledi
študentski jam session.
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projekcija
Cikel češkega in slovaškega filma: Bakreni stolp – Slovanska
knjižnica

8. november ob 19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Pustolovsko-romantična zgodba treh mladeničev, postavljena v privlačno
okolje Visokih Tater, spada v slovaško filmsko klasiko. Režija: Martin Hollý
mlajši, 1970; 87 min. Uvodna predstavitev filma: Matjaž Treven.

tekmovanje
Slovanski fokus: južnoslovanske književnosti

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

Oddaj na natečaj v MKL

15. november-15. marec Mestna knjižnica Ljubljana
Literarni natečaji za mlade, na temo proze, poezije, dramatike in stripa, so
ponovno objavljeni. Tokrat bomo zopet pesnili, pisali o Koperniku in prepletali življenjske zgodbe Aldousa Huxleya, Johna F. Kennedya in C. S. S
projektom spodbujamo ustvarjalno pisanja in izražanja mladih avtorjev
med 15. in 25. letom v slovenskem jeziku.

drugo
Sejem gramofonskih plošč – Roman Pavlin

11. november ob 10.00 Knjižnica Bežigrad
12. november ob 8.00 Knjižnica Bežigrad
Na sejmu boste lahko kupili ali zamenjali gramofonske plošče. Na voljo
bodo LP plošče različnih glasbenih zvrsti, od običajnih izdaj do raritet. Na
razpolago bodo tudi male vinilne plošče (singli), CD-ji in celo nekaj avdio
kaset. Sejem bo potekal v preddverju knjižnice. Srečanje ljubiteljev in zbiralcev pod okriljem Platoteke bomo v petek obogatili s koncertom Tomaža
Hostnika.

Merjenje krvnega tlaka in sladkorja – Zdravstveno vzgojni center
ZD Ljubljana

21. november ob 9.00 Knjižnica Bežigrad, pritličje
Vljudno vabljeni na brezplačno merjenje krvnega tlaka, ki bo organizirano
v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, enoto Bežigrad.
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za otroke

13

ura pravljic
Tedenske ure pravljic za otroke 4+ v knjižnicah:
Knjižnica Otona Župančiča
Knjižnica Savsko naselje
Knjižnica Škofljica
Knjižnica Gameljne
Knjižnica Bežigrad
Knjižnica Črnuče
Knjižnica Jožeta Mazovca
Knjižnica Šiška
Knjižnica Rudnik
Knjižnica Vodice
Knjižnica dr. France Škerl
Knjižnica Glinškova ploščad
Knjižnica Šentvid

17.00
torek

17.30
18.00
17.00

sreda
17.30
18.00
četrtek

17.00

Mesečne ure pravljic za otroke 4+ v knjižnicah:
•
•
•
•
•

Brezovica: četrtek, 10. november ob 17.30
Grba: torek, 22. november ob 17.30
Horjul: torek, 8. november ob 18.00
Ig: sreda, 2. november ob 17.00
Zalog: sreda, 23. november ob 17.00

Mesečne ure pravljic v angleškem jeziku za otroke 4+ v knjižnicah:
•
•

Brezovica: četrtek, 3. november ob 17.30
Ig: sreda, 16. november ob 17.00

Pravljična joga – Klavdija Dajč

22. november ob 17.30 Knjižnica Škofljica
November je čas, ko se vedno bolj zadržujemo znotraj in opazujemo vreme in dogajanje v naravi. Igrali se bomo in preko različnih položajev spoznavali jogo za najmlajše.

delavnica
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.

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 pomeni »dan«, in
jo najdemo tudi v pozdravu »bonjour«, ki pomeni »dober dan«? Na delav-
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nicah 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 pravemu kužku.
Primerno za otroke od 7. do 12. leta starosti. Delavnico izvajajo 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 polepšala 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 vodita 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 zahtevni, 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 ustvarjalnost.
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 pomembnost
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.
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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 mišljenja. 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, zaključili
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 premagati logično
pošast. Vabljeni predšolski otroci in učenci do 5. razreda OŠ.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

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 gumbov,
Gnilo jajce, Rihtarja biti, Telefončki ... Vabljeni otroci od 5. leta dalje in vsi,
ki se radi igrate.
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Francoščina za mlade radovedneže – Katja Gornik

3. november 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 pomeni »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.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Poslikava kamenčkov – Tanja Jankovič

3. november ob 10.00 Knjižnica Fužine
V naravi najdemo veliko različnih kamenčkov. Z nekaj domišljije jim bomo
vdihnili novo podobo, ki bo lahko popestrila naš dom. Ustvarjali bomo z
akrilnimi barvami, ki se ne sperejo z oblačil, zato bodite primerno oblečeni.
Ves ostali potrebni material dobite na delavnici.

Moja igrača – Petra Kozjan

8. november ob 17.00 Knjižnica dr. France Škerl
Na delavnicah v sklopu cikla Moja igrača si bo vsak izdelal svojo igračo.
Tokrat bomo izdelovali glasbila, morda pa ustanovimo celo orkester? Delavnice potekajo enkrat mesečno in so namenjene otrokom 1. in 2. triade
OŠ. Prijave zbiramo do zapolnitve mest v knjižnici na številki 01 308 53 20
ali na bs3@mklj.si.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 20 ali bs3@mklj.si

Beremo s tačkami – Društvo Tačke pomagačke

8. in 24. november 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 pravemu kužku.
Primerno za otroke od 7. do 12 leta starosti. Delavnico vodijo prostovoljke
iz društva Tačke - pomagačke.
Prijava: v knjižnici ali 01 308 52 04

Dream in English: A friend in need – Špela Podkoritnik Mokorel

8. november ob 17.30 Knjižnica Škofljica
Zgodbica A friend in need nam bo pokazala pot, kako nas iz stiske lahko
reši le predana moč prijateljev. Interaktivna dogodivščina v angleščini je
namenjena otrokom od 3. do 9. leta starosti.

Mala pisana bitja – KUD Galerija C.C.U.

9. november ob 17.00 Knjižnica Ig
Na ustvarjalni delavnici bomo ustvarjali pisana čudežna bitja, ki nas bodo
razveseljevala in nam kot amuleti prinašala srečo.

Poliedrija – Mathema

10. november ob 17.00 Knjižnica Savsko naselje
Na delavnici bodo otroci spoznali nekaj poliedrov in sestavljali s ploščicami
Polydron. Z njimi lahko sestavimo čarovniške klobuke ali druge oblike in
predmete.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 40 ali savsko@mklj.si

Robotska delavnica malih TehnoVedov – mali TehnoVed

10. november ob 17.00 Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Robotki so zanimivi mehanizmi. Hodeči in na kolesih, enostavni in zahtevni, s pogonom na motorju in upravljanjem na daljinca. Vse to bomo
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sestavili v teku šolskega leta na delavnicah robotike za male TehnoVede.
Pridružite se nam in naj otrok pridobi nove ideje za robotsko ustvarjalnost.
Za otroke od 1. do 7. razreda OŠ.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Stripovska delavnica – Miha Ha

11. november ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Stripi so med mladimi bralci vedno bolj priljubljeni. Ni malo otrok, ki se je
prav ob stripih naučilo brati. Na današnjo delavnico pa vabimo otroke, ki
bi se želeli preizkusiti v ustvarjanju svojega stripa. Za otroke od 8. do 13.
leta starosti.
Prijava: v knjižnici ali 01 308 52 04

Mačje drsališče – KUD Galerija C.C.U.

14. november ob 17.00 Knjižnica Zadvor
Vsaka mačka kdaj obišče tudi Mačje drsališče! Na ustvarjalnici bomo z Matejo izdelovali mačke Murije, muce Mace in druge mačje junake, jim obuli
drsalke in se podali na čisto pravo Mačje drsališče.

Šahovska šola za osnovnošolce – Niko Praznik

15. november ob 16.30 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.

Družimo se ob igri – Tamara Banko

15. november 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

17. november 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 mišljenja. 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 2. do 7. razreda.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Robotika-mehanika za male TehnoVede – mali TehnoVed

17. in 24. november ob 17.00 Knjižnica Savsko naselje
Robotek je v osnovi mehanizem, premikajoč, vztrajen in zanesljiv. Delavnica robotika-mehanika za male TehnoVede je namenjena raziskovanju
mehanskih principov na podlagi premikajočih mehanizmov. Pridružite se
nam in naj otrok pridobi nove ideje za strojno ustvarjalnost. Za otroke od
1. do 3. razreda OŠ.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 40 ali savsko@mklj.si
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Pravljične Vzgojnice: Inuiti – Maša Uran

18. november ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Vabimo vas na prijetno kramljanje in poslušanje zgodbic z mrzlega severa.
Spoznali bomo, kako Inuiti živijo, kaj najraje jejo, kako se igrajo, kaj se učijo v
šoli, je šola morda velik iglu ... Za otroke od 3. leta dalje in njihove spremljevalce.

Pošastomanija – Mathema

24. november 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 premagati logično
pošast. Vabljeni predšolski otroci in učenci do 5. razreda OŠ.
Prijava: v knjižnici, na 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

One, two, three angleško govorimo vsi – Patricija Gluk

25. november ob 17.00 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Otroci, želite razširiti znanje tujih jezikov? Toplo vabljeni na uro angleškega
jezika. Spoznali bomo pomembnost znanja angleškega jezika pri komunikaciji s tujci ter se na zanimiv in zabaven način naučili nekaj angleških
besed. vabljeni otroci od 5. leta dalje.

nastop
Robinzonijada v informacijski džungli – Hiša eksperimentov

25. november ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Tudi letos bo zaključna prireditev Robinzonijade v informacijski džungli
potekala v znamenju odkrivanja znanstvenih skrivnosti. Obiskala nas bo
Hiša eksperimentov. Spremenili se bomo v mlade znanstvenike in knjižnica
bo postala prostor eksperimentiranja. Potešili bomo radovednost, podelili
nagrade in se hkrati zabavali.

razstava
Reciklirana umetnost narave

10. oktober-7. november Knjižnica Vodice
Naravi s hvaležnostjo poskuša vrniti, kar nam daje. Zato iz njenih plodov,
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.

Kopanje prihodnosti: Življenje delavcev rudnika zlata v Burkini
Faso – Matjaž Krivic

20. oktober-20. december Knjižnica Otona Župančiča, pritličje
Kopanje prihodnosti prikazuje nevarno življenje večinoma mladoletnih delavcev v zlatokopih na območju Sahela v severovzhodni Burkini Faso. To je
fotografska pripoved o tveganju in modernem suženjstvu, ki se dogaja v
glavnem zaradi velikega povpraševanja po zlatu v razvitem svetu. Pripoveduje zgodbo o majhnem kraju Bani, kjer v rudnikih zlata v človeka nevrednih razmerah dela okrog 15.000 ljudi, tretjina med njimi otrok.
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Baza slovenskih filmov. Slovenski film na enem mestu – Helena
Marolt

7. november-30. december Knjižnica Bežigrad
Baza slovenskih filmov je največja prosto dostopna filmska podatkovna
baza za domačo produkcijo in spletni arhiv, ki uporabnikom ponuja dostop do slikovnega, pisnega in video gradiva ter omogoča ogled številnih
slovenskih filmov. V sodelovanju s partnerskimi knjižnicami je možna tudi
knjižnična izposoja filmov.

Umberto Galimberti – Nina Ambrož

7 .november-30. december Knjižnica Črnuče
Umberto Galimberti je italijanski filozof, ki se ukvarja s sodobnimi vprašanji
družbe, v kateri živimo. V svojem delu Grozljivi gost: nihilizem in mladi opozarja na nezavidljiv položaj, v katerem se je znašla mladina v današnjem
času. Apatičnost, brezciljnost, negotova prihodnost in razvrednotenje so
mlade povsem razorožili in pahnili v stanje, ki ga Galimberti označi za nihilizem.

Čipka – Tanja Oblak

7. november-30. december Knjižnica dr. France Škerl, pritličje
Razstavo pripravljajo udeleženci tečaja klekljanja, ki ga že vrsto let vodi
Tanja Oblak. Vsako leto po zanimivih motivih izdelajo dragocene čipke, ki
lično razstavljene vabijo nove udeležence.

Beatniška generacija in 100-letnica rojstva Jacka Kerouaca – Nina
Ambrož

7. november-30. december Knjižnica Glinškova ploščad
Jack Kerouac je zagotovo eden najvidnejših predstavnikov literarno sociološkega fenomena, ki je v ZDA vzniknilo po drugi svetovni vojni in si nadelo
ime »beat« generacija. Z romanom Na cesti je postavil temelje novi generaciji pesnikov in pisateljev. Ob stoletnici rojstva smo v knjižnici pripravili
razstavo. Vabljeni k ogledu!

Metamorfoza – Neža Gajšek

10. november-31. december Knjižnica Jarše
Neža Gajšek je ustvarjalna oseba, ki se poklicno ustvarja s preplesavanjem
besed iz enega jezika v drugega. v prostem času rada ustvarja, bere, gleda
filme in risanke, pleše in piše. Februarja 2018 je izdala strip Proteus - Slovenski zmaj in govori o tem, kako je človeška ribica postala znana in zakaj je
tako zanimiva ter pomembna.

Tik je šel v gozd po drva – Miha Hančič

17. november-17. december Knjižnica Glinškova ploščad
Tokrat bomo razstavljali ilustracije iz stripa Tik je šel v gozd po drva, ki jih
je ustvaril Miha Hančič. Miha Hančič je mladi slovenski ilustrator in stripar,
ki je javnosti že dobro znan po svojih zabavnih in barvitih likih. Otvoritev
razstave bo 17., novembra, ob 17. uri. Ob otvoritvi razstave se bo z ilustratorjem Mihom Hančičem in avtorjem slikanice Ramom Cunto pogovarjala
Monika Jeglič.

Odsevi posebnega časa razni

22. november-2. januar 2023 Knjižnica Zalog
21. Podgrajski likovni teden so organizatorji poimenovali Odsevi posebnega časa. Likovni ustvarjalci so ta čas prenesli na platno tako, kot ga je videl
in doživel vsak zase.
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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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