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Jezik je ali ga ni?

V knjižnico zahajam še iz dveh poglavitnih razlogov. Enega najdem v 
zavedanju, da mi zagotavlja odprt in dinamičen prostor za izmenjavo 
mnenj o temah, ki zaznamujejo naš čas. To je občutek domačnosti, 
ki ga poznam tudi po nasmehu sodelavke, pa po vratih, ki se veno-
mer zatikajo in gledališkem odru, kjer lahko zares na glas predsta-
vim nastopajoče na prireditvi. Super se mi zdijo »Zlate gospe«, ki se 
dobivajo enkrat na teden in berejo Prousta. Skoraj vsak dogodek je 
poglavje zase, ki najde svojega bralca, da ga prebere, in obiskovalca, 
da ga popelje v svet novega spoznanja. Februarja dajemo na ogled in 
v uporabo nekaj več o jeziku, poeziji in Francetu Prešernu. Zanimala 
nas bo kultura in njeno negovanje v prostoru, v katerega pridem rad 
tudi, ker vem, da v njem raba rodilnika ne izumira. Naj nas mesec 
opominja tudi na to, da 21. februarja praznujemo mednarodni dan 
maternega jezika. 

Rok Dežman
vodja Centra za koordinacijo storitev

Ustanoviteljica javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana je Mestna občina Ljubljana.
Vse prireditve so brezplačne. 

Za udeležbo na izobraževanjih je pogoj članstvo in predhodna prijava. 
 Pridružujemo si pravico do spremembe programa. 
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15 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, pritličje – Hiša svetov
Englišinja: večer o amiški kulturi / Dijana Novaković

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
(P)osebne zgodbe / Tanja Šubelj

19.30 Knjižnica Šentvid
Kaj nam sporoča telo / Manca Macuh

16 18.30 Knjižnica Bežigrad 
Zdravje: Jaz sem v redu, ti si v redu, vsi smo v redu / 
Anja Cesar

20 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Odraščanje v Velenju / Lado Planko

19.00 Knjižnica Ig
Razstrupljanje in naturopatija / Desire Kos Premk

21 17.00 Knjižnica dr. France Škerl 
Kuhinja brez odpadkov / Katja Simić

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Od ugank do poezije / Ambrož Kvartič 

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Stran z izgorelostjo / Katja Z. Istenič

22 18.30 Knjižnica Bežigrad 
Ljubiti in biti ljubljen / Vesna Pahor

23 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Ukrajinska vojna kot zametek nove bipolarne 
razdelitve sveta / Vladimir Prebilič

27 20.00 Splet
1840 kilometrov teka čez Iran / Kristina Paltén

28 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc 
Svet drugih dimenzij / Tina Žarki

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Renesansa / Sarival Sosič

predstavitev knjige / pogovor / predavanje
izbor dogodkov

koledar dogodkov

1 18.00 Knjižnica Polje
Pogovor s prevajalko Katjo Zakrajšek

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje / 
Maja Simoneti

2 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pravljični večer za odrasle

6 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Prihodnost znotraj planetarnih mej /
Lučka Kajfež Bogataj

7 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pošteno sodelovanje in bivanjska razumnost /
Bojan Žalec

8 12.00 Knjižnica Šiška
Poezija v mestu / Nataša Velikonja

13 17.30 Knjižnica Šiška
Izbor okoljskih filozofov 20. stoletja / Marko Ogris

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Kristali sreče / Andrej Štemfelj

19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Življenjska popotovanja / Bogdana Herman

14 18.00 Knjižnica Vodice
Podnebne spremembe in mi / Tanja Cegnar

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Gorsko reševanje in iskanje izgubljenih oseb / 
Tomaž Žgajnar

19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Maksim Gaspari: iz naroda za narod / Robert Kužnik
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Knjižnica Šiška
bo odprta od 8. do 15. ure,  

ostale knjižnice bodo ta dan zaprte.

Na kulturni praznik bomo novim članom 
podarjali enoletno članarino. 

S seboj prinesite osebni dokument in kartico Urbana, 
ki jo boste sicer lahko kupili tudi v knjižnici.

Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8

8.00-15.00 risanje portretov 
z ogljem
nadstropje

knjižnični lov na zaklad

pisanje poezije
nadstropje

ogled razstave 
fotografij knjižnice
čitalnica

ogled razstave misli 
Prešernovih nagrajencev

VABIMO TUDI NA:

je prešeren dan v ŠiškiPrešernov dan8
februar

9.30 Zajtrk ob poeziji
klepet z zvestimi uporabniki 
knjižnice in branje poezije,
odprti oder
nadstropje

10.00 Izdelovanje 
knjižnih kazal
pritličje

10.30 Povodni mož
gledališka predstava 
Družinsko gledališče Kolenc 
za otroke od 4. do 12. leta 
pritličje

11.30 Ura pravljic
nadstropje

12.00 Poezija v mestu
Nataša Velikonja 
in Petra Koršič 
pritličje

PROGRAM:
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Englišinja: večer o amiški kulturi
Dijana Novaković
15.2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, pritličje – Hiša svetov
V prvencu avtorice spoznavamo konzervativno in skrivnostno sku-
pnost. Na videz mirni, tihi in čudaški, toda v resnici polni modrosti, 
vrednot in življenjskih zgodb. Obstajajo tudi druge plati skupnosti, 
nekoliko bolj mračne, ki jih avtorica vpleta v zgodbo.

Odraščanje v Velenju
Lado Planko / vodi Metka Debevec
20. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
V knjigi Odraščanje v Velenju se iz drobnih, nepomembnih dogodkov 
in s pomočjo naključnih sopotnikov, sosedov, znancev rojeva iskriva, 
rahlo nostalgična zgodba, bogata z domislicami in humorjem, med-
tem ko avtor raste v nastajajočem mestu in mesto v njem.

1840 kilometrov teka čez Iran
Kristina Paltén / vodi Iva Klemenčič
27. 2. / 20.00 / splet
Enainpetdesetletna Švedinja je s tekom začela šele pri 31 letih, ko se 
ji je življenje obrnilo na glavo. Kmalu po prvih tekaških kilometrih se 
je odločila preteči Iran, da bi tako preizkusila samo sebe in premaga-
la strah ter stereotipe o deželi, kjer velja šeriatsko pravo.

za odrasle
predstavitve

knjig
Pošteno sodelovanje in bivanjska razumnost
Bojan Žalec / vodi Branko Klun
7.2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Čeprav bivanjska razumnost ni objektivna v smislu znanstvene ozi-
roma trivialne razumnosti, pa ni niti poljubna niti nezavezujoča. Na-
sprotno, ona je temelj bivanjske zavezanosti ter stanovitnosti in s 
tem smisla življenja. Samo če spoštujemo partikularno razumnost 
drugega, tudi če je drugačna od naše, lahko z drugim razvijamo re-
sničen dialog in pošteno sodelovanje.

Kristali sreče
Andrej Štemfelj / vodi Zdenka Mihelič
13. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Z alpinizmom se ukvarja mnogo ljudi, Andrej Štremfelj pa je en sam. 
Njegov opis otroškega hrepenenja po odkrivanju skrivnosti gora do-
kazuje, da tudi sedaj, ko brada postaja siva in korak počasnejši, ni nič 
drugače. Z nami bo človek, ki življenje v polnosti živi vsak trenutek in 
ki mu ni težko izraziti resnice za vsako ceno. 

Maksim Gaspari: iz naroda za narod
Robert Kužnik
14. 2. / 19.00 / Slovanska knjižnica, podpritličje
V letošnjem letu mineva 140 let od rojstva umetnika Maksima Ga-
sparija, ki ga mnogi poznamo po njegovih razglednicah, ki so ob pra-
znikih prihajale v naše domove. Predavatelj Robert Kužnik iz Cerkni-
ce, ki že dolga leta ljubiteljsko raziskuje in ohranja kulturno dediščino 
Maksima Gasparija, bo spregovoril o slikarjevem življenju in delu, ki 
ga je predstavil v svoji knjigi Iz naroda za narod.



8 9

Knjiga spregovori
Goran I. Janković: Dogodek na hribu nad cesto / vodi KUD Polica Dubova 
21. 2. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc

Brati inu obstati
Jani Virk: Med drevesi / vodita Špela Plestenjak in Eva Zadravec
23. 2. / 18.00 / splet, zoom

Angleški bralno-debatni krožek
Katie Kitamura: Intimacies / vodita Cvetka Sokolov in Leonora Flis
24. 2. / 17.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

Bralna čajanka
Milica Šturm: Iskanje Itake / vodi Sonja Pirman
28. 2. / 19.00 / Knjižnica Grba

bralne skupine
Prisedite k naši mizici
Bogovi so med nami, oblečeni v belo / vodi Maša Uran 
1. 2. / 18.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje

Knjižna doživetja
Italo Calvino: Neobstoječi vitez / vodi Tina Šfiligoj
2. 2. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad

Razpletanje zgodb
Slavenka Drakulić: Dora in Minotaver / vodi Mateja Kobal
9. 2. / 19.30 / Knjižnica Šentvid

Bralne vezi
Moacyr Scliar: Max in mačji rod / vodi Ksenja Grešak
14. 2. / 16.30 / Knjižnica Jožeta Mazovca

Berimo skupaj
Moacyr Scliar: Max in mačji rod / vodi Ksenja Grešak
15. 2. / 18.00 / Knjižnica Polje

Literarna srečanja v španščini
Rita Indiana: Los trajes / vodita Katarina Kajić in Eva Podobnik
16. 2. / 18.15 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje

Francoski literarni krožek
Edouard Louis: Combats et métamorphoses d’une femme / 
vodi Aïcha M. Boughazi
20. 2. / 17.30 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Prijava: boughazi.aicha.19@gmail.com 

Slovanski bralni klub
F. M. Dostojevski: Zločin in kazen / vodi Tatjana Jamnik
20. 2. / 20.00 / Slovanska knjižnica
Prijava: 01 308 56 00 ali prireditve.slovanska@mklj.si
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(P)osebne zgodbe
Tanja Šubelj / vodi Andreja Čokl
15. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Z nami bo zanimiva, nenavadna in zelo posebna Grofica, ki s svojo 
ekipo obnavlja in oživlja gradove. Je borka za pravice slepih in sla-
bovidnih, ljubiteljica afganistanskih hrtov in zgodovine. (P)osebne 
zgodbe so pogovori z ljudmi, ki s svojim življenjem rušijo stereotipe, 
navdihujejo in učijo strpnosti.

Od ugank do poezije
Ambrož Kvartič / vodi Tina Bilban
21.2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Tisti, ki spremljamo sodobno mladinsko književnost – z mladimi po-
slušalci v naročju ali pa iz lastnega navdušenja – dobro poznamo 
Kvartičevo ustvarjanje, njegove pesmi in uganke spremljamo v Cici-
banu, v književnih izdajah, včasih celo na radijskih valovih. Njegove 
pesmi so včasih prav tako zagonetne kot njegove uganke, njegove 
uganke pa poganjata prav tako premišljena ritem in rima kot njegovo 
poezijo.

predavanja
Prihodnost znotraj planetarnih mej
dr. Lučka Kajfež Bogataj
6. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Smo prva generacija, ki ima dovolj podatkov in tehnološka znanja, 
da razumemo, kaj se dogaja z našim planetom in možnosti ustavitve 
degradacije našega naravnega okolja. Ta spoznanja so ključna pri 
določanju, kako naj začnemo ukrepati, da bi zagotovili zdrav in za 
življenje primeren planet za prihodnje generacije. 

pogovori
Pogovor s prevajalko Katjo Zakrajšek
vodi Ksenja Grešak
1. 2. / 18.00 / Knjižnica Polje
Družili se bomo s komparativistko in literarno prevajalko iz anglešči-
ne, francoščine in portugalščine, ki je za izvrsten prevod z Bookerjem 
nagrajenega romana Dekle, ženska, druga_i temnopolte britanske 
avtorice Bernardine Evaristo, prejela Sovretovo nagrado.

Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje
Maja Simoneti / vodi Leonora Flis
1. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Poklicno delovanje Maje Simoneti temelji na tridesetletnih izkušnjah s 
prostorskim načrtovanjem v praksi, ki jih je v zadnjih letih prenesla in 
nadgradila v svetovanje in zagovorništvo javnega interesa v urejanju 
prostora in varstvu okolja, pri čemer ji je uspelo načrtovalske izkušnje 
povezati z razvojem novih praks in aplikativnim raziskovanjem. 

Poezija v mestu
Nataša Velikonja / vodi Petra Koršič
8. 2. / 12.00 / Knjižnica Šiška
Sociologinja, pesnica, esejistka in prevajalka. Objavila je sedem pe-
sniških zbirk, je avtorica knjig esejev, znanstvenih razprav, kolumn in 
socioloških tekstov. Društvo slovenskih pisateljev pa ji je leta 2022 iz-
ročilo Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. 
V središče pogovora bomo umestili knjigo Prostor sredi križišč (Škuc).

Življenjska popotovanja
Bogdana Herman / vodi Mateja Hana Hočevar
13. 2. / 19.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca
Popotnica je klasična humanistka: profesorica slavistike, učiteljica ve-
ščin sporazumevanja in pesnica. Že več kot štiri desetletja pa je tudi 
prvi glas sodobne slovenske ljudske glasbe. Ko poje ljudske pesmi 
sama, brez inštrumentalne spremljave, se počuti kot njihova varuhinja.
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Zdravje: Jaz sem v redu, ti si v redu, vsi smo v redu
Anja Cesar, ZVC ZD Ljubljana
16. 2. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Odnosi so odločilen del življenja vsakega posameznika. V njih se ro-
dimo, nastajamo, krepimo in oblikujemo. Lahko so blagodejni, nam 
pomagajo pri krmarjenju skozi izzive in predstavljajo lepo plat naše 
življenjske zgodbe. Marsikateri odnos pa lahko predstavlja tudi nega-
tivno, včasih celo toksično, komponento.
Prijava: bezigrad@mklj.si

Razstrupljanje in naturopatija
Desire Kos Premk
20. 2. / 19.00 / Knjižnica Ig
Pomlad je pravi trenutek za nov zagon, je čas za opustitev starih in 
slabih navad. Razstrupimo se lahko popolnoma naravno, da bo telo 
dovolj močno za  samo izločanje toksinov in da bomo imeli močan 
imunski sistem za nove izzive, ki jih prinaša življenje.

Kuhinja brez odpadkov
Katja Simić
21. 2. / 17.00 / Knjižnica dr. France Škerl
Leta 2021 je vsak prebivalec Slovenije zavrgel v povprečju 68 kg hrane, 
od tega 40% še užitne. Zato se bomo zazrli v praktične primere in se 
seznanili s pametnejšim nakupovanjem, shranjevanjem  hrane, da se 
ne pokvari tako hitro, ter kako obroke »reciklirati« še v naslednji dan.

Stran z izgorelostjo
Katja Z. Istenič
21. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Na predavanju bomo izvedeli kaj sploh je izgorelost. Naučili se bomo 
prepoznati bolj očitne znake izgorelosti in tudi tiste skrite. Spoznali 
bomo, kaj so preventivni koraki, da do izgorelosti sploh ne pride ter kaj 
konkretno lahko naredimo, če se morda z izgorelostjo že soočamo.

Izbor okoljskih filozofov 20. stoletja
Marko Ogris
13. 2. / 17.30 / Knjižnica Šiška
Odstrli bomo nekaj prelomnih etiških teorij 20. stoletja, ki poskušajo 
povsem na novo opredeliti človekovo moralno odgovornost do nara-
ve in okolja onkraj zgolj antropocentrizma. Kako racionalno uteme-
ljiti našo etično odgovornost ne le do drugih ljudi in drugih živih bitij, 
temveč celo do posameznih kompleksov žive narave?

Podnebne spremembe in mi
Tanja Cegnar
14. 2. / 18.00 / Knjižnica Vodice
Podnebne spremembe pogosto najdejo mesto v medijih, a le redko 
se o njih pogovarjamo z vidika razumevanja podnebnega sistema in 
potrebe po prilagajanju na spremembe, ki se že dogajajo in se še 
bodo. Ni dovolj, če govorimo le o globalnih trendih, poznati moramo 
dogajanje in razvoj in razvoj podnebja v naših krajih. Kako se je pod-
nebje v Sloveniji že spremenilo v minulih desetletjih in kaj nas čaka?

Gorsko reševanje in iskanje izgubljenih oseb
Tomaž Žganjar
14. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Seznanili se bomo z najpogostejšimi pripetljaji, ki nas lahko spre-
mljajo na poti v visokogorju. Nekaj pozornosti bomo namenili tudi 
ustrezni opremi za varno hojo po hribovitem terenu in kako pravilno 
ravnamo, če se znajdemo v težki ali celo brezizhodni situaciji. 

Kaj nam sporoča telo
Manca Macuh
15. 2. / 19.30 / Knjižnica Šentvid
Četrto predavanje cikla Zdrava družina bomo namenili spoznavanju 
lastnega telesa. Izvedeli bomo, kaj nam telo sporoča s simptomi ter 
kaj lahko storimo, da si na naraven način povrnemo zdravje. Predava-
nje temelji na naravnem načinu zdravljenja, ki je podprto z najnovejši-
mi znanstvenimi raziskavami.
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potokrog
Namibija, Bocvana, Zimbabve 
in Zambija: Janez Mihovec
7. 2. / 18.00 / Knjižnica dr. France Škerl

Camino: Zoran Furman
14. 2. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc

»Le kjer si bil peš, si bil zares.«:
Petra Natran
15. 2. / 19.00 / Knjižnica Fužine

Irska in Škotska: Matjaž Corel
15. 2. / 19.00 / Knjižnica Škofljica

Tibet: Matej Košir
16. 2. / 19.30 / Knjižnica Gameljne

Pakistan: Tadej Bolta
21. 2. / 19.15 / Knjižnica Brezovica

Poklon Himalaji: Barbara Popit
21. 2. / 18.00 / Knjižnica Grba

Gruzija in Armenija: Zoran Furman
22. 2. / 18.00 / Knjižnica Glinškova pl.

Jordanija: Nina Simić
22. 2. / 19.30 / Knjižnica Šiška, pritličje

Ljubiti in biti ljubljen
Vesna Pahor
22. 2. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Težave, ki imajo opraviti z dajanjem in sprejemanjem ljubezni, so 
pogosto vir nesrečnosti ljudi. Kako razumeti odnos in svojo vlogo v 
njem pri kreiranju lastne srečnosti je vprašanje, ki ga bomo osvetlili 
skozi pogled tradicionalnih prepričanj in prepričanj teorije izbire.
Prijava: bezigrad@mklj.si 

Ukrajinska vojna kot zametek nove bipolarne 
razdelitve sveta
Vladimir Prebilič
23.2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Vojna v Ukrajini je žalostni dokaz, da se politična nestrinjanja še ve-
dno poskuša rešiti z uporabo sile, kršenjem mednarodnega prava in 
človekovih pravic. Vse to pa predstavlja propad človeštva, z vsemi 
pripadajočimi posledicami. 

Svet drugih dimenzij
Tina Žarki
28. 2. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc
Izzivi se začnejo v glavi. In pri Tini so se začeli s tekom, nadaljevali v 
gorah, dokler ni nekega dne sedla na kolo in ga osvojila do skrajnosti. 
Ultramaratonka in ultra kolesarka, ki pri 47-letih podira rekorde in uživa 
v življenju. Pot do zdravja, dobrega počutja je pot njenih dimenzij, ki je 
lahko za vsakega posameznika izvrstna motivacija pri doseganju ciljev.

Renesansa
Sarival Sosič
28. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Renesansa je razdelila preteklost ne po božanskem načrtu odrešitve, 
pač pa na osnovi človeških stvaritev. Na klasično antiko je gledala 
kot na dobo, ko je človek dosegel vrhunec svojih ustvarjalnih sposob-
nosti, na dobo, ko se je razrušil rimski imperij so gledali kot na čas 
barbarstva. V času preloma tisočletja so videli dobo mračnjaštva, 
kjer se je veliko manj ustvarjalo.
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Tarok v knjižnici
Niko Praznik
7. 2.  in 21. 2. / 18.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca

Besednica 
Danica Cedilnik
9. 2. / 10.00 / Knjižnica Bežigrad
Srečanje za mlade po srcu, na katerih se bomo igrali z besedami, 
pripovedovali resnične in izmišljene zgodbe in tako utrjevali spomin.

Angleška konverzacija
Špela Jurak
13. 2. / 17.00 / splet, zoom
Tema srečanja bo zdravo prehranjevanje in kuhanje. 
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Mandale
KUD Galerija C.C.U.
13. 2. / 17.00 / Knjižnica Ig
Ustvarjanje mandal je starodaven proces, ki ima vselej blagodejne in 
sproščujoče vplive. Mandale lahko ustvarjamo za sprostitev, medita-
cijo in zdravljenje ali pa si z ustvarjanjem preprosto polepšamo dan. 
Na delavnici bomo spoznali različne tehnike ustvarjanja in si izdelali 
svojo unikatno mandalo.

Temeljni postopki prve pomoči za živali
Peter Levstek in Mojca Sajovic
13. 2. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc
Prva pomoč je enkratna nujna dejavnost, ki lahko živali pomaga, da 
prestane stanje življenjske ogroženosti pred veterinarsko oskrbo. 
Spoznali bomo teoretične osnove urgentnih stanj in postopke prak-
tičnega nudenja prve pomoči psom.
Prijava: prireditev@mklj.si

delavnice
Španščina. Osvežitvena
Špela Šubic Zalezina
1. 2. / 15.00 / Knjižnica Bežigrad
Po ponovitvi oblik preteklika Preterito pluscuamperfecto bomo po-
zornost namenili sosledici časov in nanizali še nekaj primerov indi-
rektnega govora. Za uspešno sodelovanje na delavnici je potrebno 
znanje na nivoju B1. 
Prijava: bezigrad@mklj.si

Papirnato cvetje
KUD Galerija C.C.U.
1. 2. / 17.00 / Knjižnica Brezovica
Spoznali boste male skrivnosti izdelovanja papirnatega cvetja in si 
ustvarili svoj šopek iz spomladanskih žafranov, pisanih marjetic in 
brstečih popkov, ki bo krasil vašo mizo.
Prijava: v knjižnici, 01 308 58 10 ali brezovica@mklj.si

Temeljni postopki oživljanja
Rdeči Križ Slovenije
1. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Znanje pravilnega izvajanja temeljnih postopkov oživljanja je v vsak-
danjem življenju izredno pomembno in nujno, saj lahko že pred pri-
hodom reševalne ekipe suvereno nudimo pomoč ter morda rešimo 
življenje sočloveku. Delavnica TPO z uporabo avtomatskega defibri-
latorja (AED) bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela z mo-
žnostjo aktivne udeležbe.
Prijava: prireditev@mklj.si  

Šah v knjižnici
Niko Praznik
7. 2. in 21. 2. / 17.15 / Knjižnica Jožeta Mazovca



18 19

osnovnimi popravki s katerimi izboljšamo videz naših fotografij. Iz-
delali bomo tudi foto kolaž fotografij.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Polsteni etui za telefon
Vlasta Lukek
21. 2. / 16.00 / Knjižnica Gameljne
Na delavnici se bomo naučili izdelati ličen volnen etui za telefon v 
barvah in obliki po lastni želji s postopkom mokrega polstenja.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Zaposlitveni razgovor od A do Ž
Ana Berce
21. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Življenjepis in spremno pismo sta vas pripeljala do razgovora. Kaj 
sedaj? Kako se dobro predstaviti ter dokazati, da ste najboljši kandi-
dat za razpisano mesto? Na delavnici boste predelali vse od vstopa 
pred delodajalca do neprijetnih in neprimernih vprašanj ter kaj storiti, 
ko pridete domov.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Španščina. Osvežitvena
Špela Šubic Zalezina
22. 2. / 15.00 / Knjižnica Bežigrad
Na srečanju bomo ponovili, na kaj moramo biti pozorni pri spremem-
bah direktnega v indirektni govor. Da se ob posebnih priložnostih ne 
boste znašli v zagati bomo spoznali nekaj formul za izražanje dobrih 
želja in čestitk. Za uspešno sodelovanje na delavnici je potrebno zna-
nje na nivoju B1.
Prijava: bezigrad@mklj.si

Makrame ogrlica
Neja Žmitek
22. 2. / 16.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Na delavnici bomo izdelali makrame ogrlice, ki zagotovo ne bodo 
ostale neopažene.
Prijava: prireditev@mklj.si

Varno v hribe
Ula Hribar Babinski
15. 2. / 16.00 / Knjižnica Šentvid
Na srečanju bomo govorili o tem, kako se pripraviti za v hribe. Po-
leg malice in pijače moramo pravilno izbrati obleko, obutev in dru-
ge pripomočke. Med potjo lahko pride do poškodb, zato vas bomo 
opolnomočili, katere so pogoste poškodbe pri obisku hribov in kako 
poskrbeti za prvo zdravstveno pomoč. 
Prijava: prireditev@mklj.si 

Zaslužite s prodajo rabljenih stvari na spletu
Nina Simić
15. 2. / 18.00 / Knjižnica Bežigrad
Stvari, ki jih ne potrebujemo več, lahko podarimo ali prodamo. Po-
leg garažnih razprodaj in bolšjih sejmov, je trenutno najbolj aktualna 
spletna prodaja. Ogledali si bomo spletni portal Bolha.com, Facebo-
ok Marketplace ter določene Facebook skupine. Naučili se bomo se-
staviti spletni oglas, ki bo privlekel čim več pravih kupcev.
Prijava: bezigrad@mklj.si

Temeljni postopki oživljanja
Rdeči Križ Slovenije
15. 2. / 18.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca
Znanje pravilnega izvajanja temeljnih postopkov oživljanja je v vsak-
danjem življenju izredno pomembno in nujno, saj lahko že pred pri-
hodom reševalne ekipe suvereno nudimo pomoč ter morda rešimo 
življenje sočloveku. Delavnica TPO z uporabo avtomatskega defibri-
latorja (AED) bo sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela z mo-
žnostjo aktivne udeležbe.
Prijava: prireditev@mklj.si

Digitalna obdelava fotografij in izdelava foto kolažev
Darja Kos
16. 2. / 16.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje
Po izbiri fotografij bomo izbrali najljubše fotografije, jih bomo uredili 
in digitalno obdelali na osebnem računalniku. Seznanili se bomo z 
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nastopi
Pravljični večer za odrasle
2. 2. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pravljični večer za odrasle je pripovedovalski dogodek, na katerem so-
delujejo pravljičarji iz različnih slovenskih splošnih knjižnic. Tokrat bodo 
pravljice za odrasle pripovedovali Suzana Slavič, Jure Bohinec, Brigita 
Lavrič, Angela Klančar in Tone Obadič. Glasbena gosta bosta pianistka 
Aleksandra Naumovski Potisk in saksofonist Matjaž Drevenšek.

drugo
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja
Zdravstveno vzgojni center ZD Ljubljana
20. 2. / 9.00 / Knjižnica Bežigrad, pritličje 
Brezplačno merjenje krvnega tlaka in glukoze bo organizirano v so-
delovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, enoto Bežigrad.

Prišla bo pomlad
Marija Čeh
23. 2. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Na mesečnih srečanjih se družimo in prepevamo slovenske ljudske 
pesmi.
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Rock 'n' roll delavnica
Marko Šturm
23. 2. / 17.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Ogledali si bomo osnove igranja rock 'n' roll-a na kitari in zaključili z 
igranjem improvizirane glasbe v skupini. Če imate svoj inštrument, 
ga prinesite s sabo. Primerno za mlade od 10. leta dalje in odrasle.

Angleška konverzacija
Špela Jurak
27. 2. / 17.00 / splet, zoom
Tokrat bomo sproščeno govorili o sproščanju.
Prijave: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Papirnato cvetje
Ružica Babič
27. 2. / 16.00 / Knjižnica Vodice
Izdelovanje rož iz krep papirja je umetnost, ki ima pri nas že dolgo tra-
dicijo. Z zvijanjem pisanih cvetov so si že naše babice krajšale dolge 
zimske večere ter s šopki, ki nikoli ne ovenijo, okrasile svoje domove.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Keramični ptič
Majda Oblak
28. 2. / 16.00 / Knjižnica Šiška, pritličje
Na delavnici bomo izdelovali keramične ptiče in druge manjše skulp-
ture. Ptič bo votel, z luknjico spodaj, ki omogoča montažo na žico ali 
leseno palčko, v velikosti 10 cm.
Prijava: prireditev@mklj.si 
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delavnice
Francoščina za mlade radovedneže
Katja Gornik
2. 2. / 17.00 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Francoščina je jezik, ki slovi po svoji lepoti in bogati kulturi. Na delav-
nicah se bomo na zabaven in preprost način naučili še veliko novih be-
sed ter izvedeli še več o francoskem jeziku. Za otroke od 5. do 8. leta.
Prijava: v knjižnici, 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Zimska kreativna delavnica: O pravi meri skrbi
Regina Bokan in Nataša Spreitzer Jamnik
9. 2. / 17.00 / Knjižnica Škofljica
Podlasec se znajde v veliki jezni nevihti in zgradi trdnjavo, da bi se 
skril v njej. Toda potem sreča krta, ki se rad igra v vetru in taca po 
dežju. Lahko podlasec prežene svoje strahove in najde veselje ne 
glede na vreme? Na kreativni urici bomo izdelali prstne lutke obeh 
junakov za svoje gledališče. Za otroke od 5. do 10. leta.

Od pravljice do lutke  
Jana Maja Valentinčič
16. 2. / 17.00 / Knjižnica Savsko naselje
Na delavnici bomo iz filca, krpic in volne izdelovali prstne lutke, ki bodo 
na koncu lahko odigrale svojo zgodbo na namiznem lutkovnem odru. 

nastopi
Kamišibaj: Janček Ježek
Mojca Poberaj
3. 2. / 17.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Danes, ko nas v sodobnih družbah masovno obkrožajo ekrani, digitali-
zacija in odtujenost v družbi, obenem pa hlepimo po prireditvah v živo, 
je pristno, neposredno pripovedovanje zgodb še posebej dragoceno, saj 
ljudi poveže s toplino in domačnostjo. Tokrat vas vabimo na poslušanje 
slovenske ljudske pravljice Janček Ježek. Za otroke od 4. leta dalje.

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

Torek / 17.00 / Fužine, Jarše, Otona Župančiča
Savsko naselje

17.30 / Škofljica

18.00 / Gameljne*

Sreda / 17.00 / Bežigrad, Črnuče, Jožeta Mazovca, Šiška*
Zalog

17.30 / Rudnik

18.00 / Vodice*

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

za otroke

* ura pravljic odpade v drugem tednu februarja

Mesečne ure pravljic za otroke 4+
1. 2. / 17.00 / Knjižnica Ig / v angleščini
2. 2. / 17.30 / Knjižnica Brezovica / v angleščini
3. 2. / 17.00 / Knjižnica Podpeč
6. 2. / 18.00 / Knjižnica Frana Levstika
7. 2. / 17.30 / Knjižnica Dobrova
9. 2. / 17.30 / Knjižnica Brezovica
9. 2. / 15.30 / Knjižnica Polje / v nemščini
14. 2. / 18.00 / Knjižnica Horjul
15. 2. / 17.00 / Knjižnica Ig
22. 2. / 17.00 / Knjižnica Otona Župančiča / v angleščini
23. 2. / 15.30 / Knjižnica Polje / v nemščini
28. 2. / 17.30 / Knjižnica Grba
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napovedujemo

Ženske, ki navdihujejo in 
premikajo meje – Renata Salecl 
8. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča

Zdravje: Ustna higiena vir 
splošnega zdravja 
16. 3. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad

Svet med nami – Republika Srbija
20.-24. 3. 

razstave
Preplet jezikov
Razstava o Mili Vlasič Gvozdić in Radoslavu Dabu
1.–28. 2. / Slovanska knjižnica
Razstava predstavlja življenje in delo profesorice, pesnice in preva-
jalke Mile Vlašić – Gvozdić ter profesorja, pesnika, urednika in preva-
jalca Radoslava Daba. Odprtje razstave, pri katerem bodo sodelovali 
tudi učenci Osnovne šole Bežigrad in mešani pevski zbor Pentakord, 
bo 2. februarja ob 11.00, v dvorani knjižnice.

Slike
Boleslav Čeru
7. 2.–20. 3. / Knjižnica Zalog
Boleslav Čeru se je že v rani mladosti ukvarjal z risanjem. Začetne 
spodbude je dobil od očeta slikarja, njegov likovni pedagog pa je bil 
tudi akademski slikar Vinko Tušek. S poglabljanjem v slikarstvo je z 
leti izoblikoval svoj slikarski stil.

Krik pod oceanom
Naval Fadee Nazer
13. 2.–2. 3. / Knjižnica Šiška, pritličje
Slike pripovedujejo o nesrečnih usodah in položaju Irank ter drugih 
žensk po svetu.

Nuša Jurjevič
15. 2.–10. 3. / Knjižnica Prežihov Voranc
Na razstavi se predstavljajo ilustracije iz slikanice Sivko na potepu 
po Plečnikovi Ljubljani, ki je izšla pod okriljem Muzeja in galerije 
mesta Ljubljane, pri njenem nastanku pa sta sodelovali kustosinja 
Ema Marinčič in ilustratorka Nuša Jurjevič. Serija ilustracij izhaja iz 
prepleta med resnično in domišljijsko Ljubljano, kot jo doživlja Sivko 
– mali višavski terier v lasti Jožeta Plečnika.
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