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Srbska kultura med nami

Kultura predstavlja tisto najmočnejšo vez, s katero lahko širimo ob-
zorja in spoznavamo bogastvo različnih svetov in posameznikov, ki 
tem svetovom pripadamo. S Svetom med nami zbližujemo ljudi raz-
ličnih narodnosti, premagujemo predsodke, iščemo lepoto drugač-
nosti ter skušamo pokazati, kako so razlike, ki se včasih zdijo ne-
premostljive, pravzaprav majhne in nepomembne. Na ta način vsako 
leto strnemo kulturo izbrane države in vam jo, kot kolaž dogodkov 
predstavimo v bogatem tednu literarature, predavanj in pogovorov. 

Tokrat je naša gostja Republika Srbija. Kljub dejstvu, da smo si tako 
Slovenci kot tudi Srbi že pred več kot tremi desetletji dokončno izo-
blikovali svoji nacionalni državi so med nami ostale številne,  močne 
narodnostne vezi z ozirom na naše skupno slovansko poreklo in jezi-
kovne ter druge kulturne podobnosti. Tudi Srbi živeči v Sloveniji so pri 
nas našli svojo novo domovino, ki jim omogoča, da ohranjajo svojo 
narodno identiteto in kulturo. V Sloveniji delujejo številna srbska kul-
turna društva, ki nam bodo skupaj z našimi srbskimi in drugimi gosti 
skušali prikazati delček kulture svojega naroda.

Marko Lakovič
koordinator prireditvene in izobraževalne dejavnosti

Center 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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predstavitve knjig / pogovori / predavanja
izbor dogodkov

koledar dogodkov

1 18.00 Knjižnica Polje
Črne luknje / Matic Smrekar

19.00 Knjižnica Fužine
Sporočila podpore in navdiha / Manica Žmauc

2 17.30 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Družinska e-pravila / Tilen Hočevar

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Mora cantada / Vlasta Cah Žerovnik

6 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Planinski vestnik, vedno z vami na poti in v gorah / 
Vladimir Habjan

7 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Knjige, o katerih se govori: Fabjan Hafner / 
Zdenka Hafner-Čelan in Aljoša Harlamov

8 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje / 
Nika Kovač

19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Od velikega poka do male Zemlje / Matic Smrekar

19.30 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Medfakultetno impro prvenstvo 2023

9 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Za obzidjem / Darja Korez Korenčan

19.00 Knjižnica Frana Levstika
8. Stritarjev večer / Žiga X Gombač

13 10.00 Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Zdrava in uravnotežena prehrana za zdravje / 
Ana Stepančič

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Ljubljana drugače, turistični vodič v lahkem branju / 
Nataša Tanko

19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Življenjska popotovanja / Una Rebić in Metod Blejec

14 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Pomen in motnje spanja / 
Barbara Gnidovec Stražišar

19.00 Slovanska knjižnica, podpritličje
Literatura v mestu / Mojca Kumerdej in Rawley Grau

19.30 Knjižnica Šentvid
Kako vzpostaviti in skrbeti za gozdni vrt? / 
Primož Turnšek

15 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
(P)osebne zgodbe / Lia Bordon

19.00 Knjižnica Fužine
Toksični odnosi / Lucija Čevnik

19.30 Knjižnica Šentvid
Kako s »težavnimi« najstniki / Manca Macuh

16 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Jet Pack: Noč do jutra / Muanis Sinanović

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Na spletni prižnici / Martin Golob

18.30 Knjižnica Bežigrad
Ustna higiena vir splošnega zdravja / Špela Dolinar
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21 17.00 Knjižnica dr. France Škerl 
Ali je zdrava hrana res draga? / Katja Simić

18.00 Knjižnica Grba
EFT: tapkajmo iz nespečnosti v trden spanec / 
Katja Drobež

18.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Razvade in navade v odraščanju / Anita Grbić

23 18.00 Splet, zoom
Energijska osteopatija za pse / Špela Suhač

19.00 Knjižnica Bežigrad
Poezija med policami

27 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
En kozarec je preveč in 1000 jih je premalo / 
Sanja Rozman

28 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Kako rušimo mite in stigme na področju 
duševnega zdravja? / Nina Crnkovič

29 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje 
Sanje: vaš spremljevalec na poti / Urška Ajdišek

18.30 Knjižnica Bežigrad
Ko se babica naveliča pripovedovati / 
Angela Klančar, Monika Jeglič in Tone Obadič

30 17.30 Semeniška knjižnica
Ogled semeniške knjižnice / Mateja Demšar

31 18.00 Knjižnica Vodice
Ljubiti in biti ljubljen / Vesna Pahor

20. 3. / 18.00
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

odprtje tedna 
srbske kulture

V sodelovanju z Veleposlaništvom republike Srbije, 
Forumom slovanskih kultur, Filozofsko fakulteto – Oddelkom 
za slavistiko, Srbsko narodno Biblioteko, Kinoteko Srbije, Mestnim 
muzejem Ljubljana, srbskim kulturnim društvom Vidovdan iz Ljubljane, 
društvom Mihajlo Pupin in srbskim kulturnim društvom Brdo iz Kranja. 

O namenu in dogodkih projekta Svet med 
nami bosta spregovorili direktorica Mestne 
knjižnice Ljubljana mag. Teja Zorko in vele-
poslanica republike Srbije Zorana Vlatković. 
O srbski kulturi, zgodovini, mentaliteti, 
o naših zgodovinskih vezeh ter tudi vlogi 
in položaju Srbije v sodobnem evropskem 
prostoru, se bo z veleposlanico pogovarjala 
novinarka Ksenija Horvat. Dogodek bosta 
obogatila glasbenik Uroš Jezdić ter folklorna 
skupina srbskega kulturnega društva Brdo. 
Prireditev bo povezovala Carmen L. Oven. 
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PROGRAM:

21 18.00 Srbščina - bližnja sorodnica slovenščine
dr. Tatjana Balažic Bulc
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

18.00 Emir Kusturica: 
Od zlate palme do Zabranjenega pušenja
Pia Nikolič
Knjižnica Prežihov Voranc

18.30 Nadežda Petrović in Vladimir Veličković
dr. Sarival Sosič
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

18.30 Dragan Velikić
dr. Đurđa Strsoglavec
Slovanska knjižnica, dvorana

20.00 Po poteh pisateljic
dr. Biljana Dojčinović
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

22 18.00 Folklorni nastop 
Srbsko kulturno društvo Brdo iz Kranja
Knjižnica Prežihov Voranc

18.00 Srbska proza v prevodih
dr. Zoran Živković
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

19.00 Branje in pisanje cirilice
Tijana Milenković
Knjižnica Jožeta Mazovca 

19.30 Seja in Predojević Glavica: 
selo na Grmeč gori
dr. Vaso Predojević
Knjižnica Šiška

19.30 Beograd za tujce
Aleksandar Gatalica
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

23 17.30 Tesla, portret med maskami
dr. Vladimir Pištalo
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

19.00 Pogovor: Zoran Živković, 
Vladimir Pištalo in Aleksandar Gatalica
vodi Tijana Milenković 
Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje

20.00 Mejniki srbskega revialnega stripa
Iztok Sitar in Pia Nikolič
Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje

24 18.30 Aleksandra Balmazović
Maja Čakarić in Klara Škrinjar
Slovanska knjižnica, podpritličje

19.30 Folklorni nastop mladinske sekcije 
Srbsko kulturno društvo Vidovdan iz Ljubljane
Knjižnica Šiška

teden 
srbske kulture

OD 20. 3. DO 20. 4. 
VABIMO NA OGLED RAZSTAV: 
Nikola Tesla – gospodar strel 
Knjižnica Šiška
Rokopisni časopisi srbskih vojakov 
iz prve svetovne vojne
Knjižnica Otona Župančiča
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za odrasle
predstavitve

knjig
Mora cantada
Vlasta Cah Žerovnik / vodi Katja Cah
2. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Mora cantada je  stara italijansko-istrska igra izštevank, ki ohranja 
tradicijo vse do danes. Ponazarja vrteči se krog življenja  – nepred-
vidljiv, iskriv, ganljiv, pretresljiv. Avtorica v romanu predstavlja svoje 
prednike, niza vzporednice s preteklostjo in sedanjostjo ter odpira 
vprašanja o smislu vse bolj brezčutnega drvenja skozi sodobni vsak-
dan. 

Knjige, o katerih se govori: Fabjan Hafner 
Zdenka Hafner-Čelan in Aljoša Harlamov / vodi Simona Solina
7. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Iz jezika, ki ga ni in Prve in zadnje pesmi (Erste und letzte Gedichte) 
sta pesniški zbirki, ki sta posthumno izšli pri Cankarjevi založbi in 
predstavljata zadnje ustvarjalno delo izjemnega pesnika in prevajal-
ca Fabjana Hafnerja. Avtorjeve pesmi bo bral Blaž Šef, uvodni na-
govor in pozdrav sogovornikom pa bo namenila dr. Alix Landgrebe, 
direktorica Goethe-Instituta Ljubljana.  

Za obzidjem
Darja Korez Korenčan / vodi Ksenija Horvat
9. 3. / 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.

Ljubljana drugače, turistični vodič v lahkem branju
Nataša Tanko
13. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Društvo Downov sindrom Slovenija je, v okviru projekta Spodbujanje 
socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokal-
no okolje, izdalo turistični vodič Ljubljana drugače: turistični vodič v 
lahkem branju. Knjiga, napisana v lahkem branju, je namenjena celo-
tni populaciji, tako mladim kot odraslim.

Jet Pack: Noč do jutra
Muanis Sinanović in Simon Smole
16. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Prva knjiga, ki jo bosta tvorca večera v prosti debati podcastnega 
formata obdelala, je Noč do jutra Branka Hofmana. Napol pozabljena 
mojstrovina, kriminalka, je eno prvih literarnih del, ki se je lotilo obrav-
nave mračnega fenomena Golega otoka in v osemdesetih bila velik 
hit. Jet Pack bo odslej imel fiksno zasedbo. Muanisu Sinanoviću se 
pridružuje Simon Smole, stari kolega z Radia Študent, veteran mno-
gih skupnih debat o književnosti, politiki in drugih javnih ter poljavnih 
zadevščinah. 

Na spletni prižnici
Martin Golob in Lojze Grčman / vodi Ksenija Horvat
16. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
V času epidemije je katoliški duhovnik preko spleta preprosto in 
prisrčno nagovarjal številne sledilce, spodbujal ter prinašal oznani-
lo v medijski svet. Gostje bodo spregovorili o avtorjevem prvencu, 
odnosih, ki so se stkali in tradiciji, ki jo na inovativen način prinaša 
v družbo.
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bralne skupine
Razgovoruša
Pogovor o delih avtorjev, rojenih v BiH / vodi Amer Hajdarpašić
8. 3. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad

Bralne vezi
Mary Ann Shaffer in Annie Barrows: Guernseyjsko društvo za knji-
ževnost in pito iz krompirjevih olupkov / vodi Ksenja Grešak
14. 3. / 16.30 / Knjižnica Jožeta Mazovca

Berimo skupaj
Mary Ann Shaffer in Annie Barrows: Guernseyjsko društvo za knji-
ževnost in pito iz krompirjevih olupkov / vodi Ksenja Grešak
15. 3. / 18.00 / Knjižnica Polje

Literarna srečanja v španščini
Fernanda Trías: Mugre rosa / vodita Katarina Kajić in Eva Podobnik
16. 3. / 18.15 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje

Francoski literarni krožek
Virginie Despentes: Vernon Subutex / vodi Aicha Boughazi
20. 3. / 17.30 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje

Bralna čajanka
Glennon Doyle Melton: Neukrotljiva / vodi Sonja Pirman
28. 3. / 19.00 / Knjižnica Grba

Brati inu obstati
Feri Lainšček: Kurji pastir / vodita Špela Plestenjak in Eva Zadravec
30. 3. / 18.00 / splet, zoom

pogovori
Planinski vestnik, 
vedno z vami na poti in v gorah
Vladimir Habjan / vodi Zdenka Mihelič
6. 3. / ob 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Planinski vestnik je naša edina gorniška revija, in hkrati je najstarejša 
revija na Slovenskem, ki še vedno izhaja. Navdušuje nas z izjemni-
mi fotografijami in aktualno temo, z zanimivimi domačimi in tujimi 
sogovorniki iz sveta planinstva, alpinizma in plezanja, vzgaja za var-
nejše obiskovanje gora v vseh letnih časih, vabi na različne ture in 
izlete po vsem svetu ter raziskuje tudi zanimiva zgodovinska dejstva 
o ljudeh in gorah.

Ženske, ki navdihujejo in premikajo meje
Nika Kovač / vodi Leonora Flis
8. 3. / 20.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Direktorica Inštituta 8. marec, antropologinja in aktivistka, ki je iz na-
slova koordinacije kampanje nasprotnikov zakona na referendumu o 
vodi postala Mladinina osebnost leta in Slovenka leta. Po izboru fran-
coske vlade je bila izbrana za eno izmed Evropejk leta. V študijskem 
letu 2021/2022 je bila povabljena k programu Obama Scholars, ki ga 
financira fundacija Baracka Obame. 

8. Stritarjev večer
Žiga X Gombač / vodi Maja Smole
9. 3. / 19.00 / Knjižnica Frana Levstika
Ob Stritarjevem rojstnem dnevu in v sodelovanju z Občino Velike La-
šče ter Javnim zavodom Trubarjevi kraji, pripravljamo že 8. Stritarjev 
večer. Tokratni gost bo Žiga X Gombač, slovenski mladinski pisatelj.
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Življenjska popotovanja
Una Rebić in Metod Blejec / vodi Mateja Hana Hočevar
13. 3. / 19.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca
Fotografa in vizualna umetnika sta se lani poleti odpravila na 880 
km dolgo potovanje od dveh izvirov reke Save v Sloveniji (Bohinj in 
Zelenci) do njenega izliva v Donavo v Srbiji. Od tega sta 730 km poti 
prepešačila. Poglobljeno sta doživljala lepoto pokrajine in odpirala 
vprašanja o ekologiji reke ter se povezovala z ljudmi iz nekdanjih 
bratskih držav, ki sta jih srečala na poti.

Literatura v mestu
Mojca Kumerdej in Rawley Grau
14. 3. / 19.00 / Slovanska knjižnica, podpritličje
V letošnjem letu, ko bo Slovenija častna gostja mednarodnega knji-
žnega sejma v Frankfurtu, bomo dogodke iz cikla Literatura v mestu 
posvetili temam prepoznavnosti in prevajanja slovenske literature. 
Na prvi pogovorni večer smo tako povabili Mojco Kumerdej, večkrat 
nagrajeno pisateljico in publicistko, ter Rawleya Graua, priznanega 
prevajalca v angleščino.

(P)osebne zgodbe
Lia Bordon / vodi Andreja Čokl
15. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Lia Bordon je 42 let živela kot moški. Nekaj let nazaj pa so potlačeni 
občutki iz otroštva privreli na dan in odločila se je, da svojo stisko 
pove ženi in otrokoma ter se poda na pot spremembe spola.

predavanja
Črne luknje
Matic Smrekar, Zavod Z lahkoto
1. 3. / 18.00 / Knjižnica Polje
Spoznali bomo, kako nastanejo črne luknje in kako so zgrajene. Za-
nimalo nas bo, kako deluje trkalnik delcev v švicarskem Cernu in, ali 
bodo v prihodnosti res z njim poskušali poustvariti razmere, podobne 
trenutku po velikem poku? 

Sporočila podpore in navdiha 
Manica Žmauc
1. 3. / 19.00 / Knjižnica Fužine
Stvarstvo nam nenehno kaže pot, nas spodbuja, usmerja in podpira, 
le prisluhniti je potrebno in sprejeti. Pozornost bomo usmerili v ener-
gijo leta 2023 in položili svoja pričakovanja v dušno vodstvo. Nav-
dihnjeni s posredovanimi sporočili bomo bolj psihološko opremljeni, 
sproščeni in pomirjeni stopili po poti miru, ravnovesja in dobrega.

Družinska e-pravila
Tilen Hočevar, Logout
2. 3. / 17.30 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Vse več staršev ima težave pri razumevanju življenja otrok in mlado-
stnikov, mnogi pa izgubljajo ali pa so izgubili stik z njihovim svetom 
ter potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z izzivi tega zahtevnega ob-
dobja. Predavanje se posveča vzgoji v digitalnem svetu in predstavi 
priporočila, pravila in dogovore o varnem popotovanju po e-svetu.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Od velikega poka do male Zemlje
Matic Smrekar, Zavod Z lahkoto
8. 3. / 19.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca
Začetek vesolja pred skoraj 14 milijardami let je bil hudo eksploziven, 
nadaljevanje pa še bolj. Pogledali si bomo, kje v vesolju bi lahko tiča-
lo življenje in si poskusili razložiti, zakaj potem še nikoli nismo srečali 
zelenih možicev.
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Zdrava in uravnotežena prehrana za zdravje
Ana Stepančič, Društvo Šola zdravja 
13. 3. / 10.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Seznanili se bomo s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane za 
starejše ter se ustavili tudi pri nakupovanju in označbi živil.

Pomen in motnje spanja
doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar
14. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Ni življenja brez spanja in njegovo kronično pomanjkanje vodi do ra-
zvoja bolezni kot so rak, možganska kap ter debelost. Hkrati pa je 
tudi vzrok nesreč v prometu, športu in pri delu. Vendar pa tudi preve-
lika količina spanja negativno vpliva na naše telo.

Kako vzpostaviti in skrbeti za gozdni vrt?
Primož Turnšek, Društvo za permakulturo
14. 3. / 19.30 / Knjižnica Šentvid
Gozdni vrtovi so eden izmed najstarejših načinov pridelave hrane, 
materialov in zelišč. So raznolika združba dreves, grmovnic, zelišč in 
drugih rastlin, ki so zasajene in negovane tako, da z njimi posnema-
mo strukturo naravnega gozda.
Na predavanju boste spoznali, kaj gozdni vrtovi so in kaj si lahko od 
njih obetamo.

Toksični odnosi
dr. Lucija Čevnik
15. 3. / 19.00 / Knjižnica Fužine
Predavateljica je svoje delo posvetila reševanju stisk, konfliktov in 
strahov, ki posameznika hromijo v odnosih z drugimi ali pa mu zara-
di nizke samopodobe onemogočajo osebnostni razvoj. Je doktorica 
sociologije, specializantka lacanovske psihoanalize, publicistka, pre-
davateljica in osebna svetovalka.

Kako s »težavnimi« najstniki
Manca Macuh
15. 3. / 19.30 / Knjižnica Šentvid
Na predavanju v ciklu Zdrava družina bomo govorili, kako se zopet 
povezati z odraščajočim otrokom in kaj nam sporoča s svojimi izbru-
hi ter uporom. Razmislili bomo, kako mu postaviti meje, ne da bi ga 
odrinili od sebe. Dotaknili se bomo tudi tega, kako z njim spregovo-
rimo o spolnosti.

Zdravje: Ustna higiena vir splošnega zdravja
mag. Špela Dolinar, Zdravstveno vzgojni center ZD Ljubljana
16. 3. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Ob obeležitvi Svetovnega dne ustnega zdravja se bomo pogovarjali 
o tem, kakšen vpliv ima ustno zdravje na celostno splošno zdravje 
telesa. S katerimi tehnikami umivanja zob dosežemo največji učinek 
čistosti zob in katere pripomočke izbrati v poplavi izdelkov za ustno 
higieno.

Ali je zdrava hrana res draga?
Katja Simić
21. 3. / 17.00 / Knjižnica dr. France Škerl
Srečanje Šole zdravja bo namenjeno pametnim nakupom. Pogovorili 
se bomo, katera živila kupovati in katera so za nakup popolnoma ne-
potrebna. Kaj je razlika med kupovanjem na kilogram in glede na hra-
nila? Kako načrtovati nakupe, da nas v trgovini ne premamijo akcije.

EFT: tapkajmo iz nespečnosti v trden spanec
Katja Drobež
21. 3. / 18.00 / Knjižnica Grba
Naučili se bomo kako uporabiti tapkanje/metodo EFT na primeru ne-
spečnosti. Metoda je enostavna za uporabo in vedno pri roki, zato 
jo bodo udeleženci lahko s pridom uporabljali v vsakodnevnem ži-
vljenju. Tapkanje je metoda za čustveno sproščanje in odlično deluje 
tudi pri nespečnosti. Ko umirimo telo, se umirijo naše misli, ko se 
umirijo misli, lažje zaspimo.
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Razvade in navade v odraščanju
Anita Grbić
21. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Od časov vzgoje babic in dedkov do danes so se na vzgojnem podro-
čju zgodili tektonski premiki. In v sodobnem času, ki od nas resnično 
veliko zahteva in nas zasipava z vsemogočimi informacijami, novimi 
znanji in dognanji, se nemalokrat znajdemo v zmedi, frustraciji, stre-
su. Še posebno v starševski vlogi. Kaj je prav in kaj narobe?

Energijska osteopatija za pse
dr. vet. med. Špela Suhač / vodi Mojca Sajovic
23. 3. / 18.00 / splet, zoom
Številni psi imajo težave s sklepi, hrbtenico in mišicami, kar povzro-
ča, da živahen pes postane len, gibki psi postanejo togi ter izgubijo 
voljo za delo in zabavo. Osteopatija lajša ali odpravlja težave pri vsta-
janju, pri pooperativnih posegih in je priporočljiva tudi kot preventiva. 
Prijava: prireditev@mklj.si 

En kozarec je preveč in 1000 jih je premalo
Sanja Rozman
27. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Za zasvojenega z alkoholom je že požirek preveč. V njem se sproži 
neustavljivo hlepenje, ki ga lahko poteši le tako, da se napije do kon-
ca. Ko se strezni in spomni prelomljenih obljub, ga postane sram, 
in spet lahko le alkohol poteši sram. Zdravnica, psihoterapevtka in 
avtorica sedmih knjig Sanja Rozman bo spregovorila o nastanku za-
svojenosti, njenih posledic in kako jo preprečiti ter zdraviti.

Kako rušimo mite in stigme na področju duševnega 
zdravja?
Nina Crnkovič
28. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Miti nastanejo zaradi pomanjkanja znanja, napačnih prepričanj in sti-
gme. Na področju duševnega zdravja so zelo pogosti, saj so »odmev-
ni« in si jih ljudje hitro zapomnimo. Da bi to preprečili, se jih moramo 
sprva zavedati, nato pa se seznaniti z resničnimi dejstvi. Na predava-
nju bomo spregovorili o najpogostejših stigmah in neresnicah ter se 
naučili tehnik komuniciranja v duševni stiski.

Sanje: vaš spremljevalec na poti
Urška Ajdišek
29. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Človek sanja vsaj štirikrat na noč, čeprav se svojih sanj ne spomni. 
So tuj jezik simbolov, ki imajo svoj izvor v naši podzavesti. Na pre-
davanju bomo spoznali, kdaj in kako sanjamo, kakšne vrste sanj po-
znamo, zakaj prihaja do nočnih mor in kaj pomenijo določeni sanjski 
motivi ter odgovorili še na mnogo drugih vprašanj. Predavateljica je 
jungovska analitičarka in psihoterapevtka.

Ljubiti in biti ljubljen
Vesna Pahor
31. 3. / 18.00 / Knjižnica Vodice
Definicijo ljubezni je težko enoznačno opredeliti, saj si vsak ustvarja 
svojo edinstveno predstavo o njej in skozi lastne izkušnje. Težave, ki 
imajo opraviti z dajanjem in sprejemanjem ljubezni so pogosto vir 
nesrečnosti ljudi. Kako razumeti odnos in svojo vlogo v njem pri kre-
iranju lastne srečnosti je vprašanje, ki ga bomo osvetlili skozi tradici-
onalna prepričanja in prepričanja teorije izbire.
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potokrog
Brazilija
Katarina in Rok Hočevar
7. 3. / 18.00 / Knjižnica dr. France Škerl

Tibet: streha sveta
Matej Košir
7. 3. / 19.00 / Knjižnica Zalog

Indonezija
Ponč&Sonč
8. 3. / 19.00 / Knjižnica Škofljica

Divja Aljaska
Barbara Popit
9. 3. / 19.00 / Knjižnica Rudnik

Rajski Fidži tik pred pandemijo
Anja Kovačič
14. 3. / 18.00 / Knjižnica Prežihov Voranc

Jordanija
Janez Mihovec
16. 3. / 19.30 / Knjižnica Gameljne

POTopis
Viljem Gogala
27. 3. / 19.00 / Knjižnica Ig

Nepal
Katarina in Rok Hočevar
29. 3. / 18.00 / Knjižnica Glinškova pl.

delavnice
Čarobno steklo
Marjana Šmigoc
1. 3. / 17.00 / Knjižnica Ig
Spoznali se bomo z osnovami fuzije stekla. Število mest je omejeno. 
Prednost pri prijavi imajo člani knjižnice.
Prijava: v knjižnici, 01 308 57 20 ali ig@mklj.si

Šah v knjižnici
Niko Praznik
7. 3. in 21. 3. / 17.15 / Knjižnica Jožeta Mazovca

Tarok v knjižnici
Niko Praznik
7. 3. in 21. 3. / 18.00 / Knjižnica Jožeta Mazovca

Španščina. Osvežitvena
Špela Šubic Zalezina
8. 3. / 15.00 / Knjižnica Bežigrad
Ob dnevu žena bo tokrat beseda tekla predvsem o ženskah, ki so od-
igrale pomembno vlogo v zgodovini. Potrebno je znanje na nivoju B1.
Prijava: bezigrad@mklj.si

Papirnato cvetje
Ružica Babič
8. 3. / 17.00 / Knjižnica Bežigrad
Izdelovanje rož iz krep papirja.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Digi-scena
Pika Škerlj, Zavod RISA
8. 3. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Govorili bomo o aplikaciji za zmanjševanje digitalne izključenosti in 
socialni izolaciji ranljivih skupin. Naučili se bomo varno gibati v virtual-
nem svetu in spoznali nove priložnosti, ki jih nudi sodobna tehnologija.
Prijava: prireditev@mklj.si
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Besednica
Danica Cedilnik
9. 3. / 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.

Angleška konverzacija
Špela Jurak
13. 3. / 17.00 / splet, zoom
Vreme je pomembna tema. »Small talk«, kramljanje o tem in onem, 
se pogosto vrti prav o vremenu. Zato je prav, da ne manjka tudi na 
naših uricah angleške konverzacije.
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Rekreacija za starejše
Katja Simić
14. 3. / 10.30 / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Človek med 20. in 70. letom izgubi 5 kg mišic. Hrbtenica postaja ve-
dno trša in sklepi manj gibljivi. S pomočjo redne telesne vadbe lahko 
svoje telo ohranjamo gibljivo tudi v zrelih letih, hkrati pa izboljšamo 
počutje, občutek dobrega zdravja in splošnega zadovoljstva.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Kompozicija in oblikovanje fotografij
Darja Kos
14. 3. / 16.00 / Knjižnica Otona Župančiča, 1. nadstropje
Skupaj bomo raziskali čudoviti svet fotografije. Seznanili se bomo 
s kompozicijskimi elementi, ki so najpomembnejši za nastanek do-
bre fotografije, svetloba, zlati rez, izrez fotografije, motiv ... Ob koncu 
si bomo, za izboljšanje naših veščin pri izbiri primerne kompozicije, 
ogledali tudi nekaj fotografij.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Kefir in naravni probiotiki
Maja Kern
15. 3. / 16.00 / Knjižnica Šentvid
Ste vedeli, da so ljudje s Kavkaza med najbolj zdravimi stoletniki na 
svetu? Zakaj je temu tako, vam bomo razložili na delavnici, kjer bomo 
pripravili dve vrsti kefirja, vodnega in mlečnega.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Spomladanska prehrana
Ula Hribar Babinski
21. 3. / 16.00 / Knjižnica Gameljne
Opazite, da je spomladi naša prehrana drugačna kot v mrzlih zimskih 
dneh? Raziskovali bomo delovanje našega črevesja in dobili odgovo-
re, da zdrava črevesna flora pomeni tudi zdrav imunski sistem.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Španščina. Osvežitvena
Špela Šubic Zalezina
22. 3. / 15.00 / Knjižnica Bežigrad
Pri komuniciranju v tujem jeziku nas včasih v zadrego spravijo ma-
lenkosti, ki niso nujno vezane na poznavanje slovničnih pravil. Kaj 
nam sporočajo geste, kako se v španskem jeziku oglašajo živali in 
kdaj je primerno vikati. Za uspešno sodelovanje na delavnici je po-
trebno znanje na nivoju B1. 
Prijava: bezigrad@mklj.si

Angleščina: jezik popularne kulture 20. stoletja
Špela Jurak
22. 3. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Jezikovna delavnica bo posvečena popularni glasbi in iz nje bomo 
tudi izhajali. Njena besedila so nadvse učinkovito didaktično orodje, 
kot vedo vsi, ki so ob njej odraščali.
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si
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S svojim dihom in glasom do manj bolečega poroda
Mateja Fi
22. 3. / 19.00 / Knjižnica Ig
Spoznali bomo vaje za globoko umiritev, osredotočenost in sprosti-
tev s katerimi si lahko pomagamo tudi pri lajšanju bolečega poroda. 
Spoznali bomo tako imenovano GlasNit metodo.

Rock'n'roll delavnica
Marko Šturm
23. 3. / 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.

Stenski makrame
Neja Žmitek
27. 3. / 16.00 / Knjižnica Vodice
Izdelali bomo makrame obešanko za na steno, ki poskrbi, da prostor 
postane še bolj domač in unikaten.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Angleška konverzacija
Špela Jurak
27. 3. / 17.00 / splet, zoom
Tema delavnice bo vezana na medosebne odnose. Cilj delavnice je 
aktivna raba jezika skozi konverzacijo o raznolikih temah, osvežitev 
znanja in širitev besednega zaklada.
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si

Temeljni postopki oživljanja
Rdeči križ Slovenije
28. 3. / 18.00 / Knjižnica Vodice
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 

Velikonočni pirhi malo drugače
Ružica Babič
29. 3. / 16.00 / Knjižnica Šiška, pritličje
Velika noč je praznik v letu, ko običajno ne barvamo samo jajc, tem-
več oblikujemo in izdelujemo tudi različne spominke. Na delavnici 
bomo okrasili velikonočno jajce s satenastimi trakovi in ga dopolnili 
z drugimi dodatki.
Prijava: prireditev@mklj.si 

Esej na maturi 2023: angleščina
Sabina Vute Kosednar
29. 3. / 17.00 / Knjižnica Prežihov Voranc
Na pripravah za pisno sporočanje na maturi se bomo spoznali s kraj-
šim in daljšim pisnim sestavkom. Naučili se bomo oblikovati struk-
turiran sestavek ter pri tem uporabiti pravilne povezovalne besede. 
Ogledali si bomo vsak segment pisnega sestavka posebej (uvod, 
jedro, zaključek). Priporočamo udeležbo na vseh 4 srečanjih.
Prijava: v knjižnici, 01 308 57 00 ali kpv@mklj.si

Prišla bo pomlad
Marija Čeh
30. 3. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Na mesečnih srečanjih se družimo in prepevamo slovenske ljudske 
pesmi.
Prijava: 01 308 5301 ali bezigrad@mklj.si
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nastopi
Medfakultetno impro prvenstvo 2023
8. 3., 15. 3. in 22. 3. / 19.30 / Knjižnica Otona Župančiča, podpritličje
Izkušeni improvizatorji in improvizatorke bodo zastopali svoje fakul-
tete na tekmovanju v improvizacijskih veščinah, vi, drago občinstvo, 
pa boste s svojimi predlogi navdihnili prizore ter z aplavzom določili 
zmagovalce. Pripravite se na predstave polne spontanosti, smeha in 
prijetne medfakultetne tekmovalnosti!

Poezija med policami
Skupina srednješolcev
23. 3. / 19.00 / Knjižnica Bežigrad
V ritmu glasbe, v ritmu besed v pisan svet mladih ustvarjalcev. Ob 
mednarodnem dnevu poezije bomo na oder povabili dijake, ki ustvar-
jajo v okviru literarnih krožkov okoliških srednjih šol. Pridružili se jim 
bodo mladi glasbeniki in gledališčniki. Vabljeni ljubitelji stihov vseh 
starosti!

Ko se babica naveliča pripovedovati
Angela Klančar, Monika Jeglič in Tone Obadič
29. 3. / 18.30 / Knjižnica Bežigrad
Ko se znoči in se pripovedovalsko popoldne za otroke prevesi v pri-
povedovalski večer za odrasle, nastopijo knjižničarji. Pa bodo z nami 
res samo pripovedovalci Angela, Monika in Tone? Prav gotovo ne, 
spremljala jih bodo človeška in živalska bitja. Zgodbe, basni in pripo-
vedke bomo pospremili z glasbenimi interpretacijami Andersenovih 
pravljic skladatelja Sergeja Bortkiewicza v izvedbi Dore Dresler.

vodeni ogledi
Ogled semeniške knjižnice
Mateja Demšar
30. 3. / 17.30 / Semeniška knjižnica
Semeniška knjižnica je prva javna znanstvena knjižnica na Sloven-
skem, katere ustanovna listina je bila podpisana leta 1701. Danes je 
v celotni knjižnici 81.000 knjižnih in revijalnih enot, od tega 7000 v 
starem baročnem delu. Najstarejši rokopis je majhno latinsko Sveto 
pismo iz konca 13. stoletja.
Prijava: prireditev@mklj.si 

drugo
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja
Zdravstveno vzgojni center ZD Ljubljana
20. 3. / 9.00 / Knjižnica Bežigrad, podpritličje
Brezplačno merjenje krvnega tlaka in glukoze bo organizirano v so-
delovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, enoto Bežigrad.
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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

Mesečne ure pravljic za otroke 4+
1. 3. / 17.00 / Knjižnica Ig 
2. 3. / 17.30 / Knjižnica Brezovica / v angleščini
3. 3. / 17.00 / Knjižnica Podpeč
6. 3. / 18.00 / Knjižnica Frana Levstika
7. 3. / 17.30 / Knjižnica Dobrova
7. 3. / 18.00 / Knjižnica Horjul
8. 3. / 17.00 / Knjižnica Zadvor
8. 3. / 17.00 / Knjižnica Otona Župančiča / v angleščini
9. 3. / 15.30 / Knjižnica Polje / v nemščini
9. 3. / 17.30 / Knjižnica Brezovica
15. 3. / 17.00 / Knjižnica Ig / v angleščini
22. 3. / 17.00 / Knjižnica Otona Župančiča / v angleščini
23. 3. / 15.30 / Knjižnica Polje / v nemščini
28. 3. /17.30 / Knjižnica Grba

predstavitve
knjig

Velik korak
Jana Vidovič
23. 3. / 17.30 / Knjižnica Brezovica
Jana Vidovič nam bo predstavila zbirko otroških pesmi Velik korak. Na 
interaktivnem dogodku jih boste lahko, skupaj z avtorico, tudi zapeli 
in zaigrali.

delavnice
Sivko na potepu po Plečnikovi Ljubljani
Ema Marinčič, Neža Vrtovec
7. 3. / 17.00 / Knjižnica Grba
Na pravljično ustvarjalnem dogodku boste spoznali Sivka, ki se potepa 
po Plečnikovi Ljubljani. Poleg bo tudi lutka Plečnika, ki bo otrokom 
pomagala izdelovati senčne lutke arhitekta Plečnika.

nastopi
Regec in Kvakec
Ivan Gorbunov
3. 3. / 17.00 / Knjižnica Šiška, 1. nadstropje
Nič ni lepšega, kot pripraviti presenečenje za rojstni dan najboljšemu 
prijatelju. Razen, če je tvoj najboljši prijatelj velika lena žaba, ki bo cel 
dan prespala. Kvakec uporabi vse žabje trike, da bi razveselil Regca, 
brez vaše pomoči pa ne bo šlo. Za otroke od 4. leta dalje.

Lingaling babica: Krotilka iluzij
Tina Janežič
8. 3. / 17.00 / Knjižnica Prežihov Voranc
Lingaling je že malo ostarela. Ne ve se točno, če res obvlada coprnije 
ali one obvladajo njo. Prihrumi s starim stolom, pojé bombone, se 
usekne, išče svoj coprniški kovček, potem pa veselo zaspi. Lingaling 
včasih sanja, da je klovn. Čeprav po resnici povedano, ona klovn je. 
Interaktivna klovnovska predstava za otroke od 4. leta dalje.
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napovedujemorazstave

Mozaiki branja
1.–30. 4. / Mestna knjižnica Ljubljana 

Planeti izven našega 
osončja – Matic Smrekar
4. 4. / 19.00 / Knjižnica Zalog

Englišinja: večer amiške 
kulture – Dijana Novaković
6. 4. / 18.00 / Knjižnica Otona Župančiča
 

V slogi k uspehu
Zgodovinski arhiv Ljubljana
9. 2. – 31. 3. / Knjižnica Otona Župančiča, 3. nadstropje
Iz bogate zakladnice arhivskih depojev vam predstavljamo nekaj do-
kumentov o društveni dejavnosti nekdanjih in današnjih prebivalcev 
Osrednje Slovenije.

Maksim Gaspari: ob 140. letnici rojstva
Erika Marolt
14. 2.–31. 3. / Slovanska knjižnica
Maksim Gaspari je slikal od svoje zgodnje mladosti do pozne staro-
sti. Poskrbel je za številne opreme knjig, revij, pratik in koledarjev, za 
dekoracije platnic, ustvaril je množico karikatur, skoraj nepregledne 
serije razglednic, številne plakate in letake, diplome, itd. Na razstavi si 
je mogoče ogledati njegova dela, ki jih hranimo v Slovanski knjižnici.

Objem besed in barv: 
nagrajenci za mladinsko literaturo
Janja Jazbec in Lavra Tinta
1. 3.–29. 4. / Knjižnica Bežigrad, pritličje
Na razstavi bomo predstavili slovenske ustvarjalke in ustvarjalce, ki 
so bili v letu 2022 nagrajeni na področju otroške in mladinske litera-
ture. Posebno pozornost bomo namenili nominiranim slikanicam za 
nagrado Kristine Brenkove za slovensko slikanico ter nagrajenemu 
delu Kako objeti ježa avtorjev Jane Bauer in Petra Škerla. Na ogled 
bo tudi izbor ilustracij iz knjige.



Kersnikova 2, 1000 Ljubljana 
www.mklj.si 


