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Vse prireditve so brezplačne. 
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Prvič v isto reko

Prvega v mesecu in tokrat tudi prvega v letu ponovno prvič stopamo 
v isto reko črk, ki jih bomo razvrstili v znano zaporedje, a vseeno malo 
na novo in malo drugače. Zato vas posebej vabimo, da nam poma-
gate pridržati na stežaj odprta vrata novi podobi mesečnega napo-
vednika in dogodkom, ki jih v januarju načrtujemo v Mestni knjižnici 
Ljubljana. Vsebine smo obarvali novoletno navdihujoče in rekli, da 
bomo več brali, se pogovarjali o knjigah ali kar tako in stopali v mno-
gotere svetove. V potovalni kovček so vstopili ustvarjalci, vanj smo 
naložili nekaj knjig, zapiske praktičnih napotil za izobraževanje in 
kratkočasenje ter glasbo in film, da se bodo koraki bolj zibali v ritmu. 
Branje bo zadovoljilo miselne brbončice, okusi bolj zdrave prehrane 
pa nam bodo dali moč, da se kaj kmalu povzpnemo v naravo in tam 
preberemo kakšno Prešernovo vrstico. A, dokler smo še v prvem, ne 
pozabite na izbor prireditev, ki jih je res vredno zabeležiti v koledar.

Rok Dežman
vodja Centra za koordinacijo storitev

kazalo
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19.00 Knjižnica Ig
GlasMost: Glas – Dih – Telo / Mateja Fi

19.30 Knjižnica Šentvid
Stres, anksioznost in druge psihične stiske / Manca 
Macuh

19 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Kilometri življenja / Zvone Šeruga

18.30 Knjižnica Bežigrad
Zdravje: Reci ne tobaku / 
Martina Vidmar, ZVC ZD Ljubljana

23 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Za obzidjem / Darja Korez Korenčan

24 17.00 Knjižnica dr. France Škerl
Kaj je zdrava hrana? / Katja Simić

18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Skozi gotiko do renesanse / Sarival Sosič

25 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Profesor terorist / Rudi Rajar

26 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Kako pravo ustvarja bogastvo in neenakost / Vlado 
Dimovski, Janko Arah, Tibor Rutar

18.00 Knjižnica Šiška
Ženska hiša / Mirana Likar

31 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Celosten pogled na prehrano in vitalnost / 
Tanja Bordon

9 17.30 Knjižica Šiška
Dobro življenje kot filozofski pojem / Marko Ogris

10 18.00 Knjižnica Grba
Kuhinja brez odpadkov / Katja Simić

19.30 Knjižnica Otona Župančiča
Posebne zgodbe: ADHD

11 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
(P)osebne zgodbe / Katka Bogataj 

12 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Zgodba iz neke druge hiše / Matjaž Lunaček

13 17.00 Knjižnica Otona Župančiča
Polje letečih (k)resničk: Branje kratkih zgodb

16 9.00 Knjižnica Bežigrad 
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja / 
ZVC ZD Ljubljana

19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Življenjska popotovanja / Katarina Keček

17 18.00 Knjižnica Otona Župančiča
Tišina, polna vetra / Gabriela Babnik

18 18.00 Knjižnica Otona Župančiča 
Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje / 
Tanja Tuma

19.00 Knjižnica Fužine
Toksični odnosi / dr. Lucija Čevnik

predstavitev knjige / pogovor / predavanje

koledar dogodkov
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predstavitev
knjige

Zgodba iz neke druge hiše
Matjaž Lunaček / vodi Tjaša Lešnik
12. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Kako je, ko psihoterapevt napiše roman, ki ga postavi v zgodovinsko 
okolje? Tako, da v njem pravzaprav beremo o njegovih življenjskih 
načelih. Roman na subtilen način prikazuje pomen skupnosti, ki dan-
danes izgublja svojo vrednost, in opozarja na razkol med zagovorniki 
izobraževanja in znanosti, ter tistimi, ki temu oporekajo.

Tišina, polna vetra
Gabriela Babnik / vodi Aleksandra Gačić
17. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Novi roman Gabriele Babnik ubeseduje ljubezensko-intimni odnos 
med znamenitim francoskim pesnikom Charlesom Baudelairejem in 
njegovo muzo, temnopolto kabarejsko plesalko Jeanne Duval. Njun 
odnos razkriva kompleksno zgodbo o ljubezni, telesnosti, drugačno-
sti, a tudi o pomenu umetnosti, nastajanju umetniškega dela in duhu 
tedanjega časa.

Kilometri življenja
Zvone Šeruga / vodi Marko Lakovič
19. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Kilometri življenja so avtorjeva deseta knjiga, ki je po eni strani popo-
tniška avtobiografija, saj v njej pregledno obdela tako svoje življenje 
kot vsa ključna, včasih tudi leto in več dolga potovanja. Bogato opre-
mljena s fotografijami, je pravzaprav vodič popotniškega življenja, ki 
obenem uči, kako živeti radostno in vitalno.

Za obzidjem
Darja Korez Korenčan / vodi Ksenija Horvat
23. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Gostja pogovora je večkrat nagrajena ustvarjalka kulturnih oddaj na 
TV Slovenija, urednica, publicistka in članica PEN-a. Je avtorica petih 
knjig s področja glasbe, sicer pa je napisala več knjig za otroke, uspe-
šnico Korak za korakom, pred kratkim pa je izšel njen četrti roman, 
tokrat kriminalni z naslovom Za obzidjem.

Profesor terorist
Rudi Rajar
25. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pisatelj, zaslužni profesor ljubljanske univerze, v okviru napete pu-
stolovske zgodbe združuje opise primerov s svojega strokovnega 
področja, iz svojega dinamičnega življenja in s številnih potovanj po 
eksotičnih deželah. 

za odrasle
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bralna skupina
Razpletanje zgodb
Mirjana Bobić Mojsilović: Lakota / vodi Mateja Kobal
5. 1. / 19.30 / Knjižnica Šentvid 

Berimo skupaj
Lucie Berlin: Priročnik za čistilke / vodi Tina Šfiligoj
11. 1. / 18.00 / Knjižnica Polje

Knjižna doživetja
Marjane Satrapi: Perzepolis / vodi Tina Šfiligoj
12. 1. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje

Francoski literarni krožek
N. Mathieux: Leurs enfants après eux / vodi Aïcha M. Boughazi
16. 1. / 17.30 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Prijava: boughazi.aicha.19@gmail.com 

Bralne vezi
Lucie Berlin: Priročnik za čistilke / vodi Ksenja Grešak
17. 1. / ob 16.30 / Knjižnica Jožeta Mazovca 

Literarna srečanja v španščini
Fernanda Melchor: Paradais / Vodita Katarina Kajić in Eva Podobnik
19. 1. / 18.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje

Brati inu obstati
Irena Svetek: Beli volk / vodita Špela Plestenjak in Eva Zadravec
26. 1. / 18.00 / splet, ZOOM

Bralna čajanka
Milica Šturm: Iskanje Itake / vodi Sonja Pirman
31. 1. / 19.00 / Knjižnica Grba

pogovor
(P)osebne zgodbe
Katka Bogataj / vodi Andreja Čokl
11. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
(P)osebne zgodbe so pogovori z ljudmi, ki s svojim življenjem rušijo ste-
reotipe, navdihujejo in učijo družbo strpnosti. Z nami bo Katka Bogataj, 
ki zase pravi, da je človek, ki ljubi življenje in čuti vsak njegov trenutek. 
Je pisateljica, športnica, ljubiteljica dobrega vina, žena Katji in mama 
Hani Juliji. 

Življenjska popotovanja
Katarina Keček / vodi Mateja Hana Hočevar
16.  1. / 19.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca
Novinarka, ki jo poznamo tudi s televizijskih zaslonov, vztrajno kljubuje 
izzivom, s katerimi jo preizkuša življenje. Lani je izšel njen literarni pr-
venec Umetnost zavijanja z očmi, grenko duhovita pripoved, ki opisuje 
zmenke preko družbenih omrežij. Izbran je bil za najboljšo samozalo-
žniško knjigo.

Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje
Tanja Tuma / vodi Leonora Flis
18.  1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Profesorica francoščine in angleščine, ki je svojo predanost knjigam za-
pisala že zelo zgodaj. Sprva kot urednica, nato kot založnica in končno 
kot pisateljica. Ustanovila je lastno založbo, Založbo Tuma, je pobudni-
ca mnogoterih bralnih kampanji za mlade in avtorica številnih člankov s 
področja založništva.

Zdravje: Reci ne tobaku
Martina Vidmar, Zdravstveno vzgojni center ZD Ljubljana
19. 1. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Ob obeležitvi Svetovnega dne brez tobaka se bomo pogovarjali o načinih 
opuščanja kajenja in načinih premagovanja telesnih znakov, ki se ob tem 
pojavijo.
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Mesto bere sodobne ljubljanske zgodbe 
Jela Krečič: Knjiga drugih / vodi Tatjana Pristolič
26. 1. / 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka
V seriji pogovorov vas tokrat vabimo na pogovor z Jelo Krečič o njenem 
drugem romanu Knjiga drugih (Beletrina, 2018), omnibusu zgodb o lju-
deh različnih generacij iz Ljubljane, ki jih povezuje knjiga, ki kroži med 
njimi, a je nihče ne prebere. O tem, kako lahko prav neprebrane knjige 
vplivajo na nas, o pisanju, fikciji in avtofikciji ter o stvareh, ki nas v aktu-
alnem trenutku intelektualno vznemirjajo.

Kako pravo ustvarja bogastvo in neenakost 
Vlado Dimovski, Janko Arah, Tibor Rutar
26. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Razprava bo pospremila izid slovenskega prevoda knjige Zakodirani ka-
pital pronicljive pravnice Katharine Pistor. Knjigo »The Code of Capital« 
sta časnika Financial Times in Business Insider uvrstila med najboljše 
knjige leta 2019.

Ženska hiša
Mirana Likar / vodi Janez Sedej
26. 1. / 18.00 / Knjižnica Šiška, pritličje
Z avtorico se bomo pogovarjali o njenih mojstrskih kratkih zgodbah, 
dveh romanih in vključitvi v ožji izbor za nagrado Kresnik. Rdeča nit po-
govora pa bo vseeno tekla o zgodbah iz njene najnovejše knjige Ženska 
hiša.

predavanje
Dobro življenje kot filozofski pojem
Marko Ogris
9. 1. / 17.30 / Knjižica Šiška
Iztočnica diskusije bo Aristotelovo razumevanje pojmov »dobrega življe-
nja« in »srečnosti«, pri čemer tako Aristotel kot pred njim že Platon v do-
ločenem smislu ne razlikujeta srečnega posameznika od srečne polis. 
Zanimalo nas bo, kako to starogrško soodvisnost med srečnostjo posa-
meznika in polisa uporabiti pri interpretaciji nekaterih avtorjev sodobne 
okoljske etike in filozofije.

Kuhinja brez odpadkov
Katja Simić
10. 1. / 18.00 / Knjižnica Grba
Izvedeli bomo, kako z načrtovanjem pametneje nakupovati, kako doma 
hrano shraniti, da se ne pokvari tako hitro, pa o ozimnici in tem, kako obro-
ke, kjer smo skuhali preveč, »reciklirati« v naslednji dan.

Toksični odnosi
dr. Lucija Čevnik
18. 1. / 19.00 / Knjižnica Fužine
Predavateljica je svoje delo posvetila reševanju stisk, konfliktov in stra-
hov, ki posameznika hromijo v odnosih z drugimi ali pa mu zaradi nizke 
samopodobe onemogočajo osebnostni razvoj. Je doktorica sociologije, 
specializantka lacanovske psihoanalize, publicistka, predavateljica in 
osebna svetovalka.

GlasMost: Glas – Dih – Telo
Mateja Fi
18. 1. / 19.00 / Knjižnica Ig
Na predavanju in delavnici bomo spoznali izrazito neločljivo povezanost 
med glasom, dihom in telesom. Srečali se bomo z vajami klinične soma-
tike, integralnega dihanja in naravne nege svojega glasu, ki pripomorejo k 
sprostitvi, samozdravljenju in boljšemu počutju.
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Stres, anksioznost in druge psihične stiske
Manca Macuh
18. 1. / 19.30 / Knjižnica Šentvid
Na predavanju iz cikla srečanj Zdrava družina bomo spoznali, zakaj pride 
do psihičnih stisk, kaj pomenijo, kaj se v telesu dogaja, kako se rešimo 
oklepa in najdemo pot v boljše življenje. Pogledali bomo tudi, kako pre-
hrana vpliva na naša čustva.

Kaj je zdrava hrana?
Katja Simić
24. 1. /17.00 / Knjižnica dr. France Škerl
Na srečanju Šole hrane bomo s konkretnimi primeri odgovorili na vpra-
šanje »Kaj je zdrava hrana?« in kako izgleda zdrav krožnik z vidika hranil 
na njem, glede na delež ogljikovo-hidratnih, beljakovinskih in maščobnih 
živil. Spoznali bomo tudi pomen pitja vode ter si izračunali, koliko vode 
na dan potrebujemo.

Skozi gotiko do renesanse
Sarival Sosič
24. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Gotika nas navdihuje z oboki, arhitekturno lahkotnostjo ter poudarkom 
na svetlobi in pisanih vitražih. V pozni gotiki pridobiva vedno večjo ve-
ljavo slikarstvo, kar nam bo služilo za odskočno desko v renesančno 
umetnost. Renesansa se preusmeri proti antični umetnosti in znanosti, 
kjer išče navdih in hkrati prične ustvarjati umetnost po meri človeka.

Celosten pogled na prehrano in vitalnost 
Tanja Bordon
31. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Seznanili se bomo s prehrano, ki je dobra za naš duševni mir, izboljšuje 
naše razpoloženje in podpira telo v boju proti stresu. Pogledali bomo 
kakšni trendi trenutno vladajo v svetu in razložili, zakaj sta pri obrokih 
pomembni tako estetika in prijetno počutje kot tudi skrb za okolje.

potokrog
Jordanija: Nina Simić
3. 1. / 18.00 / Knjižnica dr. France Škerl

Namibija: Matjaž Corel
10. 1. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc

Pakistan: Tadej Bolta
11. 1. / 19.00 / Knjižnica Škofljica
17. 1. / 18.00 / Knjižnica Vodice

Kilimanjaro: Janez Mihovec 
11. 1. / 19.30 / Knjižnica Šiška, 1.nadstropje

Gambija: Petra Trošt
17. 1. / 19.15 / Knjižnica Brezovica

Tajska med korono: Zoran Furman
18. 1. / 19.00 / Knjižnica Horjul

Islandija: Matjaž Pirš
19. 1. / 19.30 / Knjižnica Gameljne

Antarktika: Barbara Popit 
24. 1. / 18.00 / Knjižnica Grba

Japonska: Matjaž Corel in Blanka Marn
24. 1. / 19.00 / Knjižnica Zalog

Južna Španija: Nina Simić
25. 1. / 18.00 / Knjižnica Glinškova ploščad
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delavnica
Španščina. Osvežitvena 
Špela Šubic Zalezina
11. 1. / 15.00 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na delavnici bomo opisovali dogodke v preteklosti in jih naštevali po 
pravilnem zaporedju. Preteklim časom bomo dodali Pretérito pluscu-
amperfecto de indicativo. 
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Besednica
Danica Cedilnik
12. 1. / 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.

Osnove kvačkanja
Ružica Babič
16. 1. / 16.00 / Knjižnica Vodice
Na delavnici bomo spoznali osnove kvačkanja, saj nam že te omo-
gočajo, da dodamo oblačilom osebno noto. Z raznimi dodatki lahko 
vtisnemo svoj pečat domu ali izdelamo izvirna darila za družino in 
prijatelje.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Polsteni etui za nakit
Vlasta Lukek
17. 1. / 15.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Na delavnici se bomo naučili izdelati ličen volnen etui za nakit v bar-
vah in oblikah po lastni želji s postopkom mokrega polstenja.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Makrame
Neja Žmitek
18. 1. / 16.00 / Knjižnica Šiška, pritličje
Spoznali se bomo s tehniko in primernimi materiali za izdelovanje ma-
kramejev ter se naučili izdelati osnovni vozel in knjižno kazalo.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Temeljni postopki oživljanja
Rdeči Križ Slovenije
18. 1. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
23. 1. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc
Znanje pravilnega izvajanja temeljnih postopkov oživljanja je v vsakda-
njem življenju izredno pomembno in nujno, saj lahko že pred prihodom 
reševalne ekipe suvereno nudimo pomoč ter morda rešimo življenje 
sočloveku. Delavnica TPO z uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED) 
bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela z možnostjo aktivne 
udeležbe.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Domači gel za razkuževanje rok
Ula Hribar Babinski
24. 1. / 16.00 / Knjižnica Gameljne
Za pripravo domačega gela za razkuževanje rok bomo uporabili  zelišča, 
in eterična olja ter tako pripravili najboljši gel za razkuževanje rok, prija-
zen koži in okolju.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

Se znaš predstaviti?
Ana Berce
24. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Tudi najbolj enostavne stvari nam lahko povzročajo težave. Ena izmed 
njih je lahko, kako na kratko predstaviti sebe v najboljši luči. Seznanili se 
bomo z različnimi življenjepisi, spoznali razliko med prijavo in ponudbo 
ter še marsikaj koristnega.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si



14 15

Španščina. Osvežitvena
Špela Šubic Zalezina
25. 1. / 15.00 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Osrednja tema delavnice bo Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. 
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Angleščina: jezik popularne kulture 20. stoletja
Špela Jurak
25. 1. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Prva delavnica iz serije treh tematskih delavnic konverzacije v angle-
škem jeziku bo posvečena filmu. S pomočjo citatov iz filmskih klasik in 
skozi pogovor o najljubših filmih, bomo krepili ustno izražanje in besedni 
zaklad.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Rock'n'roll delavnica
Marko Šturm
26. 1. / 17.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Ogledali si bomo osnove igranja rock'n'roll-a na kitari in zaključili z igra-
njem improvizirane glasbe v skupini. Če imate svoj inštrument, ga prine-
site s sabo. Primerno za mlade od 10. leta dalje in odrasle.

Prišla bo pomlad
Marija Čeh 
26. 1. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Na srečanjih se družimo in prepevamo slovenske ljudske pesmi.
Prijava: 01 308 53 01 ali bezigrad@mklj.si

Zadnja dieta
Jernej Ogrin
30. 1. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Prehranski svetovalec Jernej Ogrin zagovarja princip, da naj hrana ne 
bo breme. Na delavnici bo poleg načina prehranjevanja, z nami delil tudi 
skrivnost svojega pristopa, da zdrava prehrana ni samo to kaj in koliko 
poješ, ampak tudi, kako se ob tem počutiš.
Prijava: izobrazevanja@mklj.si

nastop
Polje letečih (k)resničk: Branje kratkih zgodb
13. 1. / 17.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Prisluhnili bomo kratkim zgodbam, spisanim na delavnici za ustvarjalno 
pisanje Javnega sklada za kulturne dejavnost. Ustvarjalke in ustvarjalci 
delavnice bodo predstavili svoje literarno cvetje, ki so ga vzgojili v sklopu 
delavnice Polje letečih (k)resničk z mentorico Tatjano Plevnik.

projekcija
Posebne zgodbe: ADHD
10. 1. / 19.30 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Od blizu si bomo ogledali osebno zgodbo odraslega in otroka, ki ju dru-
gačna pozornost, impulzivnost in višek energije spremljajo na vsakem 
koraku. Predpremieri dokumentarnega filma bo sledil pogovor z ustvar-
jalci serije ter osebami, ki se v vsakdanjem življenju na različne načine 
soočajo z diagnozo motnje pozornosti in hiperaktivnosti.

drugo
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja
Zdravstveno vzgojni center ZD Ljubljana
16. 1. / 9.00 / Knjižnica Bežigrad, pritličje 
Brezplačno merjenje krvnega tlaka in glukoze bo organizirano v sodelo-
vanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, enoto Bežigrad.

ura pravljic



16 17

delavnica
Beremo s Tačkami
Društvo tačke pomagačke
3. 1., 19. 1. in 30. 1. / 17.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
16. 1. / 17.00 / Knjižnica Ig
Otroci, ki bi želeli skupaj s psom doživeti domišljijski svet pravljic, se 
nam pridružite in sami glasno preberete pravljico živemu psu. Primerno 
za otroke od 7. do 12. leta. Delavnico vodijo prostovoljke iz društva Tač-
ke pomagačke.

Dežela zmajev
KUD Galerija C.C.U.
17. 1. / 17.00 / Knjižnica Grba
V deželi zmajev si bomo izdelali svoje unikatne zmaje različnih rodov ter 
jih vzgojili, da bodo postali zavezniki in varuhi naših vrednot.

Programiranje 404
Zavod 404
19. 1. / 17.00 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Pripravljamo serijo zanimivih delavnic za otroke, kjer se bodo spoznali 
s sodobnimi digitalnimi orodji. S pametno ploščico micro:bit bomo razi-
skali osnove programiranja in algoritmičnega mišljenja. 
Prijava: v knjižnici, 01 308 5301 ali na bezigrad@mklj.si

Pošastomanija
Mathema
26. 1. / 17.00 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje 
Pošastomanija pomeni tudi učenje reševanja logičnih nalog. Kdor bo že-
lel, se bo lahko udeležil zaključnega tekmovanja in poskusil premagati 
logično pošast. Vabljeni predšolski otroci in učenci do 5. razreda OŠ.
Prijava: v knjižnici, 01 308 5301 ali na bezigrad@mklj.si

Tedenske ure pravljic 
za otroke 4+ v knjižnicah:

Torek / 17.00 / Knjižica Fužine
Knjižnica Otona Župančiča
Knjižnica Savsko naselje

17.30 / Knjižnica Škofljica

18.00 / Knjižnica Gameljne

Sreda / 17.00 / Knjižnica Bežigrad
Knjižnica Črnuče
Knjižnica Jožeta Mazovca
Knjižnica Šiška

17.30 / Knjižnica Rudnik

18.00 / Knjižnica Vodice

Četrtek / 17.00 / Knjižnica dr. France Škerl
Knjižnica Glinškova pl.
Knjižnica Polje
Knjižnica Prežihov Voranc
Knjižnica Šentvid

za otroke
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Boris Pahor: ob 110-letnici rojstva
Matija Širok
3.–30. 1. / Slovanska knjižnica
Ob 110-letnici rojstva Borisa Pahorja se z razširjeno razstavo poklanja-
mo velikanu slovenske literature in enemu najpronicljivejših pričevalcev 
razburkanega 20. stoletja. Z zagrizeno protifašistično držo in pretanje-
nim čutom za pravico je dolga leta postavljal ogledalo naši družbi. Va-
bljeni na ogled njegovih del ter nekaterih člankov in prispevkov.

Sedemdeset let nazaj je bilo sedem minut nazaj
Blaž Gutman
11. 1.–3. 2. / Knjižnica Prežihov Vornac
Sedemdeset let nazaj je bilo sedem minut nazaj je magistrski razstavni 
projekt, ki raziskuje izgubo spomina in demenco pri avtorjevem družin-
skem članu. To je fotografska pripoved, ki z uporabo terapevtske foto-
grafije, raziskovanjem spomina in dokumentiranjem minljivosti prikazuje 
tihega, nežnega in kontemplativnega človeka, čigar življenje in dojema-
nje časa se počasi, a vztrajno obrača na glavo. Odprtje razstave bo 11. 
januarja ob 18.00.

Neskončni trenutki
Žiga Korent
10. 1.–28. 2. / Knjižnica Otona Župančiča
Žiga Korent svoje ustvarjalno delo gradi na  utopični viziji sveta v pre-
pričanju, da je najboljša kritika družbe prikazovanje idealiziranega ži-
vljenja, prežetega z ljubeznijo in medsebojnim spoštovanjem. Tako tudi 
najnovejša Korentova slikarska dela zbrana v seriji Neskončni trenutki, 
upodabljajo utrinke iz vsakdanjega življenja, ki jih dojemamo kot podobe 
sreče in veselja, pri čemer so tokrat v središče slikarjevega zanimanja 
postavljeni predvsem medčloveški odnosi.

razstave napovedujemo

Pravljični večer za odrasle
2. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča

Prešerno v Knjižnici Šiška 
8. 2. / 8.00 – 15.00 / Knjižnica Šiška

Temeljni postopki reševanja 
in prve pomoči
1. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča
13. 2. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc 
14. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča
15.2. / 18.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca
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