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torek, 1. 10. 2019, ob 19.00                         
DOMOZNANSKI VEČER 
Vabimo vas na domoznanski večer Gor pa dol po pvac: Bili so ansambli. Bogati glasbeni zgodovini 
Tržiča so svoj pečat dale tudi instrumentalno-vokalne zasedbe, ki so zaznamovale vsaka svoj 
čas. Obujali bomo spomine z glasbenimi ustvarjalci in njihovimi bližnjimi ter predstavili zbrano 
fotografsko in zvočno gradivo o ansamblih, ki so zaznamovala tržiške prireditve in plesišča od 
konca druge svetovne vojne do sedemdesetih let 20. stoletja.

sreda, 2. 10. 2019, ob 19.00                         
Radosti in pasti nove tehnologije, 2. del: REŠITVE 
V mesecu marcu ste lahko poslušali prvi del strokovnega predavanja Mihe Kramlija z naslovom 
Radosti in pasti nove tehnologije. Tokrat vam ponujamo nadaljevanje, na katerem bo tekla beseda 
o REŠITVAH iz tega začaranega kroga. Miha Kramli je psihoterapevt, strokovnjak za kemične in ne 
kemične odvisnosti, predvsem za odvisnosti od novih tehnologij kot so mobilni telefoni, internet, 
računalniške igre … 
Gre za vaše in naše  otroke in mladostnike,  zato  lepo vabljeni starši, vzgojitelji, učitelji in vsi, ki vam je 
mar.

sreda, 9. 10. 2019, od 9.00 do 18.00                         
DIGITALNO = REALNO = NORMALNO 
Po ocenah svetovnih tehnoloških analitikov bo virtualna in obogatena resničnost v bližnji 
prihodnosti predstavljala to, kar trenutno pomeni spletna stran za podjetja. Na celodnevnem 
dogodku Digitalno = realno = normalno v organizaciji Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, s podporo 
Občine Tržič in sodelujočimi vrhunskimi vodilnimi podjetji na tem področju, boste lahko vzpostavili 
povezavo z njimi in ostalo javnostjo, ki deluje v smeri razvoja te tehnologije. 
Prikazano bo, kako virtualna (VR), obogatena (AR) in mešana resničnost (MixR) podjetjem omogočajo 
razvoj produktov in idej, predstavitve in promocijo. Dogodek bo predstavil aktualno VR/AR sceno, 
osvetlil nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih uporabe VR/AR tehnologij v Sloveniji in v 
svetu, pokazal primere dobrih praks, digitalne transformacije in prenosa VR/AR idej v podjetništvo 
in industrijo, prikazal možnosti sodelovanja. Z nami bodo največji strokovnjaki s področja virtualne 
in obogatene resničnosti v Sloveniji: 505VR, Art Rebel 9, Creative Solutions, Ctrl Art, Laboratorij 
Tehnološki Park, Marko Cafnik, Multiversum, SiMmedia.

V OKTOBRU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO 
ZA ODRASLE

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019
OD 8. 9. DO 13. 10. 2019 

Mnogo dogodkov z enim ciljem: povečati število bralcev, da bi bil svet lahko lepši. Uradni podpornik je tudi Občina Tržič.

Vir: osebni arhiv

Vir: www.google.com

Vir: osebni arhiv

Ura Skupina
9.00 do 10.15 Kratka predstavitev in preizkus naprav – Osnovna šola Bistrica
10.15 do 11.45 Kratka predstavitev in preizkus naprav – Osnovna šola Križe
11.45 do 13.00 Kratka predstavitev in preizkus naprav – Osnovna šola Tržič
odmor

14.00 do 16.00

Predstavitev in  prikaz XR tehnologij in rešitev ter preizkus naprav – podjetja, zainteresirana javnost 
Uvod in pozdravni nagovor – Marinka Kenk-Tomazin, direktorica knjižnice
Pozdravni nagovor – župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic
Možnosti v virtualni in obogateni resničnosti  za gospodarstvo - dr. Jože Guna

16.00 do 17.00 Predstavitev in prikaz XR tehnologij in  rešitev za področje turizma, preizkus naprav -  Občina Tržič, TPIC, 
Turistična zveza …

17.00 do 18.00 Predstavitev in prikaz XR tehnologij in rešitev ter preizkus naprav – podjetja, zainteresirana javnost
19.00 -20.00 Dr. Jože Guna: Izzivi in prihodnost virtualne ter obogatene resničnosti
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sreda, 9. 10. 2019, ob 19.00                         
IZZIVI IN PRIHODNOST VIRTUALNE TER OBOGATENE RESNIČNOSTI 
Celodnevni dogodek DIGITALNO = REALNO = NORMALNO bo s predavanjem Izzivi in prihodnost 
virtualne ter obogatene resničnosti zaključil dr. Jože Guna. 
Dr. Jože Guna je asistent in raziskovalec v Laboratoriju za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko 
UL, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije. Je strokovnjak za področja internetnih 
tehnologij, multimedije in IPTV sistemov ter interneta stvari. Poseben poudarek daje raziskavam 
na področju uporabniške izkušnje, interakcije človek-stroj ter novim tehnologijam za navidezno in 
obogateno resničnost. Prepričan je, da ima poklic inženirja multimedije prihodnost, saj združuje 
inženirske, komunikacijske in kreativne kompetence.

torek, 15. 10. 2019, ob 19.00                         
NAMIBIJA 
Matjaž Pirš je turistični vodnik z licenco pri GZS in planinski vodnik A in D kategorije. Že večkrat smo 
ga s potopisnimi predavanji gostili v Tržiču. Tokrat se bomo s fotografijami in najetim avtomobilom 
podali v prostranstva Namibije – od divje obale Atlantika, do miru med sipinami puščave Namib. 
Vmes bomo obiskali barvite Himbe, v narodnem parku Etosha pa se bomo vozili med levi in zebrami.

torek, 22. 10. 2019, ob 19.00                         
V VROČEM SONCU VONJ PELINA 
Ob 100. obletnici rojstva plodovite pisateljice in prevajalke Mimi Malenšek je Kulturno društvo 
Tabor Podbrezje (predsednica Daca Dragica Perne) izdalo monografijo V vročem soncu vonj pelina. 
Avtorica monografije je Alenka Puhar, slovenska prevajalka, publicistka, strokovnjakinja na 
področju psihozgodovine, urednik knjige Jožef Perne, ti bodo tudi oblikovali literarni  večer.  
Mimi Malenšek je otroška leta preživela v Podbrezjah, del srednje šole je obiskovala v Tržiču. Velja 
za najbolj plodno slovensko pisateljico. Štirideset del je izdala Malenškova, večinoma zgodovinske, 
vojne, biografske romane. Purgarji (1987) so prikaz trškega življenja v Tržiču proti koncu 19. stoletja, 
čas Mallyja, Goetzla. 
Mimi Malenšek je bila povezana z ljudmi v Tržiču, zato vas vabimo na predstavitev monografije o 
njej in k branju njenih del. Knjigo je oblikovala Eva Remškar.

ponedeljek, 21. 10. 2019 in četrtek 24. 10. 2019 od 16.00 do 18.00                         
ROŽNATI OKTOBER  
Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk, najpogostejši obliki raka pri ženskah. 
Rak dojk je visoko ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je za zmanjševanje umrljivosti 
pomembno predvsem zgodnje odkrivanje bolezni. V sodelovanju z ZD Tržič bomo obiskovalce 
knjižnice informirali o raku dojk, o pomenu zdravega načina življenja, o zgodnjem odkrivanju in 
učinkovitem zdravljenju bolezni. Z nami bo diplomirana medicinska sestra Nataša Kavar.

od 1. 10. 2019 do 30. 4 2020                         
bralna značka KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE 
Od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 bo v knjižnici potekala že 8. sezona bralne značke za odrasle Knjiga, 
pojdi med Tržičane. Iz nabora 145. naslovov preberite 7 del in si prislužite priznanje. Posebna 
nagrada za sodelujoče pa je prireditev ob zaključku bralne značke.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite! Prireditve je omogočila Občina Tržič.
 

Vir: www.fe.uni-lj.si/o_fakulteti/imenik_
zaposlenih/po_abecedi/105/

Vir: https://www.klatez.si

Vir: osebni arhiv

Vir: osebni arhiv

Vir: www.google.com
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Razpihajmo lučke branja

V OKTOBRU 2019 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO 
ZA OTROKE

ponedeljek, 14. 10. 2019 in torek, 15. 10. 2019, ob 17.00 
BRANJE S TAČKAMI
TAČKE POMAGAČKE vabijo otroke, stare od 7 do 12 let, ki jim branje predstavlja oviro, da nas 
pokličejo in se prijavijo, da bodo ob psičkoma Luni in Bachu premagovali svoje težave pri 
branju. Sta nema prijazna poslušalca, ki ne kritizirata zatikanja, napak, nista nestrpna in se 
ne posmehujeta. Za srečanje z njima je potrebna predhodna prijava (osebno, po telefonu 
ali preko e-pošte).    

četrtek, 3. 10. 2019, ob 17.00           
URA PRAVLJIC - igrica Volk in sedem kozličkov
Mama koza se odpravlja od doma. Spretni volk to opazi in želi potešiti volčjo lakoto in 
končno pojesti vse kozličke. Pa jih bo res? Bodo kozlički prepoznali volka? Jim bo kdo 
pomagal? Vse boste izvedeli v pravljici Volk in sedem kozličkov, ki jo bodo zaigrali učenci 
dramskega krožka OŠ Križe z mentorico Ireno Snodic.

četrtek, 10. 10. 2019, ob 17.00  
URA PRAVLJIC - predstavitev nove slikanice KOŠUTAR
Legenda o zmaju je pomemben del nesnovne kulturne dediščine o nastanku Tržiča. 
Potrebno je, da se domoznanske zgodbe pojavljajo vedno znova, v novi (pre)obleki za 
nove generacije otrok. Pisateljica Tanja Ahačič je razlagalno pripovedko vzela za osnovo 
svoje zgodbe,  pripovedke Košutar. Ime je avtorica izbrala po Košuti, gori nad Tržičem, 
ki naj bi se zaradi zmaja razklala in skale naj bi se zvalile proti vasi. Še danes lahko 
opazujemo velike skalne bloke na pobočju Podljubelja in v dolini pod Košuto. 
Avtorica v zgodbo spretno vplete tudi ljudske vraže (vstati z levo nogo) in frazeme (ne bo 
šlo vse kot po maslu, zavihati rokave, dajmo mu vetra). Jezik je stilno bogat, a obenem 
razumljiv. Pričara nam lepoto slovenskega jezika naših prednikov.
Slikanico je ilustrirala univerzitetna diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij Tinka 
Mesec Tomazin. Skupaj z avtorico besedila sta uspešen medgeneracijski tandem.
Med otroke je bomo pospremili skupaj z županom Občine Tržič mag. Borutom Sajovicem 
in FS Karavanke. 

Vir: www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/

Vir: arhiv OŠ Križe

Vir: osebni arhiv
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četrtek, 17. 10. 2019, ob 17.00  
URA PRAVLJIC – Škrat Brokolino
Ura pravljic bo potekala v sodelovanju z Zdravstveno - vzgojnim centrom ZD Tržič. 
Diplomirana medicinska sestra Simona Kiphut bo otroke ob prisrčni pravljici Škrat Brokolino 
ali Pametne glave so zdrave popeljala v svet zdrave prehrane. Res je, ni veliko otrok, ki bi 
uživali v zelenjavi ali sadju, a Škratek jih bo prepričal, da je ravno ta hrana najboljša. Po 
pravljici si bodo otroci lahko privoščili nekaj zdravih prigrizkov in tako preverili resničnost 
Škratkovih besed.

četrtek, 24. 10. 2019, ob 17.00 
URA PRAVLJIC – igrica Čarovnik Muzejko 
Spoznajte čarovnika, kot ga še ni bilo. Bodite priča spektaklu, ki ga ne boste pozabili. 
V napeti in nadvse poučni čarovniški predstavi v izvedbi Ku-kuc gledališča nas bo čisto 
drugačen mojster iluzije nasmejal do solz in temeljito razgibal naše možgančke. Muzejko 
ni le čarovnik, je tudi znanstvenik, je kustos in je zdravnik … in če se boste dovolj na glas 
smejali, bo morda postal celo klovn

od 1. 10. 2019 do 7. 7. 2020    
DRUŽINSKO BRANJE 
Od 1. 10. 2019 do 7. 7. 2020 bo v knjižnici potekal projekt Družinsko branje za otroke, stare 
od 2 do 10 let. Na otroškem oddelku ali na potujoči knjižnici izpolnite družinsko bralno 
knjižico s podatki sodelujočih družinskih članov. Izberete in izposodite si katerekoli knjige 
s seznama v knjižici. Na kuponu, ki je priložen v knjižici, skupaj z otroki odgovorite na 
vprašanja in ocenite deset prebranih knjig. Knjižnico z izpolnjenim kuponom  prinesete v 
knjižnico. Za vsak pravilno izpolnjen kupon prejmete nagrado.

od 4. 9. 2019 do 26. 10. 2019 
sodelujemo na razstavi MARJANA MANČKA v Galeriji Paviljon NOB
Ob ilustracijah Marjana Mančka  bomo otrokom tržiških vrtcev, ki bodo obiskali razstavo, 
pripovedovali pravljice, ki jih je ilustriral in/ali napisal Marjan Manček: Zlata ribica, Zrcalce, 
Peter Klepec, Pedenjped, Kužek Vuf, Ovčka Be …

od ponedeljka, 28. 10. 2019  do srede 30. 10. 2019, od 10.00 do 12.00 
POČITNIŠKE DELAVNICE  
Otroke, stare od 7 do 12 let, vabimo vsak dan od 10. do 12. ure na jesenske počitniške 
delavnice z naslovom IGRIVA JESEN.  

Toplo vabljeni, da se nam pridružite! Prireditve je omogočila Občina Tržič.

Vir: https://www.kukucpredstave.com/
carovnik-muzejko/

Vir: osebni arhiv

Vir: osebni arhiv

Vir: osebni arhiv


