Razpihajmo lučke znanja

V DECEMBRU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE
torek, 3. 12. 2019

TA VESELI DAN KULTURE

Komú najpred veselo
zdravljico, bratje, č’mo zapet’?
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet …
Zdravljica, France Prešeren

3. decembra, ko obeležujemo obletnico rojstva našega največjega pesnika Franceta Prešerna,
vsem, ki se boste v knjižnico vpisali prvič, podarimo enoletno članarino. V čitalnici knjižnice pa si
boste lahko ogledali in prebirali dela našega največjega pesnika.

torek, 10. 12. 2019, ob 19.00

Vir: sl.wikipedia.org/wiki/France_Prešeren#/
media/File:Prešern-Goldenstein.jpg

TADEJ GOLOB
Tadej Golob je avtor kriminalke Jezero, ki je bila lani najbolj prodajana knjiga pri nas. Pred tem je
napisal osem knjig; velja za mojstra biografij, odmevne so bile njegove kolumne v reviji Playboy
(zbrane v knjigi Moške svinje) in intervjuji, zaradi katerih je bil Playboy – dokler je pisal zanj – zelo
bran. Kot plezalec je bil na mnogih najvišjih vrhovih sveta – od Himalaje, kjer je stal na vrhovih
dveh osemtisočakov, Daulagirija in Everesta, do enega najtežjih andskih vrhov, Taullirajuja v Južni
Ameriki. Pred tem je nekaj časa delal v športnem programu TV Slovenija, bil nato urednik revije
za avtomobilistične in motociklistične športe Grand Prix in urednik alpinistične revije Grif, pa
tudi poljudnoznanstvene revije Geo. Je prejemnik nagrade kresnik za roman Svinjske nogice in
nominiranec za Ali boma ye! in Jezero. Pravi, da dela le tisto, v kar verjame in da je pisanje
garanje, vendar umetnost pisanja uspešno združuje s svojim pestrim družinskim življenjem. Večer
v njegovi družbi bo zabaven in zgovoren, tak, kot je avtor sam, pravi urednica Jedrt Jež Furlan, ki se
bo z njim pogovarjala. Z avtorjem se ne bi mogli srečati ob bolj primernem času, saj 22. decembra
na male ekrane prihaja nadaljevanka Jezero, posneta po njegovem istoimenskem kriminalnem
romanu. Prepričani smo, da bo tak ustvarjalec pustil globok vtis. Kdo ve, morda bo pri nas dobil
idejo za naslednji primer inšpektorja Birse.

Vir: https://sl.m.wikipedia.org/wiki/
Slika:Tadej_Golob.jpg

sreda, 11. 12. 2019, ob 9.00

ČAJANKA – BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE
Bralna značka za odrasle Knjiga, pojdi med Tržičane, že osmo leto poteka v naši knjižnici. Doslej
smo prebrali skoraj 6.500 knjig. Bi radi prebrano knjigo priporočili še komu? Bi si radi o prebrani
knjigi izmenjali mnenje? Bi radi izvedeli še za kakšno odlično knjigo s seznama, ki je še niste
prebrali? Morda pa bi nam zgolj radi predlagali knjigo, ki bi jo lahko vključili v naslednjo sezono?
Knjižna čajanka je pravi kraj za vas. Vabljeni vsi udeleženci letošnje bralne značke, prav tako pa
vabljeni tudi vsi, ki vas bo naše srečanje morda spodbudilo, da se nam pridružite. Vabljeni na
prijetno druženje ob čaju in knjigah.

Vir: www.google.com
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torek, 17. 12. 2019, ob 19.00

KONCERT KITARSKEGA ANSAMBLA SVARUN
Vabimo vas na koncert klasične kitarske glasbe kitarskega ansambla SVARUN. Ta deluje že od
leta 1994 pod strokovnim vodstvom Staneta Bitežnika. Ukvarja se z glasbo iz različnih obdobij
– od srednjega veka, renesanse, baroka, klasicizma, španskega flamenka, do sodobne glasbe
dvajsetega stoletja.
Kitarski kvintet je eden izmed redkih tovrstnih skupin v Sloveniji, ki se redno udejstvujejo na
področju komorne kitarske glasbe. Poleg poustvarjanja glasbe iz preteklosti in glasbe sodobnih
skladateljev pa Kitarski ansambel Svarun ustvarja in izvaja lastno avtorsko glasbo, v kateri se
odraža filozofska in družbena usmeritev članov skupine. Na tokratnem večeru bo glasbo popestril
tudi ženski vokal.

Vir: www. http://www.svarun.eu/sl/
ansambel/multimedia

sreda, 18. 12. 2019, ob 19.00

NOVOLETNE ZAOBLJUBE z Mojco Klug
Novoletna zaobljuba je tradicija, s katero se posameznik zaobljublja, da se bo v prihajajočem letu
izboljšal oziroma bo bolj prijazen. Že stari Babilonci so prosili svoje bogove na začetku vsakega
leta, da bi se jim vrnili izposojeni predmeti in obljubljali, da bodo sami poplačali svoje dolgove.
Nekatere novoletne zaobljube so med nami veliko bolj pogoste kot druge. Med pogostejše spadajo
predvsem tiste, povezane z našim zdravjem in počutjem. V posebnem prazničnem večeru bo naša
gostja Mojca Klug, specialna pedagoginja in iskalka, novoletne zaobljube nam bo predstavila na
zabaven, humoren način. Je velika popotnica po Caminu, o svoji izkušnji je napisala tudi knjigo
Camino Francés: moj poskus pobega od “brezsmislov” sodobne družbe.

od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020

Vir: http://www.camino.si/author/admin/

bralna značka KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE
Od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 v knjižnici poteka 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: osebni arhiv
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Razpihajmo lučke branja

V DECEMBRU 2019 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA OTROKE
vsako sredo ob 17.00

KOBI – branje z učnim pripomočkom
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja vemo, kako so za vsakogar pomembne dobre bralne veščine.
Proces branja je za male možgane zelo težak. Knjižnica je pred kratkim (sponzorstvo Rotary
kluba Tržič Naklo) pridobila tablico, na katero smo naložili program Kobi.
KOBI je pripomoček za učenje branja, namenjen otrokom z disleksijo in drugim, ki jim nagaja
členjenje besed in branje nasploh. Kobi besedilo prenese iz tiskovine na tablico in ga prilagodi
potrebam posameznika (npr.: različno obarva b in d).
Branje s Kobijem v družbi naših strokovnih sodelavcev bo vsako sredo ob 17. uri v Pretnarjevi
spominski sobi Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Za branje s Kobijem je potrebna predhodna
najava. Starši lahko otroka prijavijo na telefonski številki 04/592-38-83 ali preko elektronske
pošte siktrz@trz.sik.si.

Vir: https://podpora.sio.si/kobi/

četrtek, 5. 12. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Trije Miklavži
Veseli december je tu, z nami pa že prvi od treh dobrih mož, Miklavž. Ampak ne! Kar trije
so! Prvi je Miklavžin, ki šiva besede. Odpravi se v svet, kjer spozna še Miklavžona, ki krivi les
in Miklavžuna, ki gladi kamne. Skupaj so si sredi hoste zgradili kočo in čez čas so si postali
tako podobni, da bi jih lahko zamenjali za brate. Nikoli si niso ostrigli las, zato so bili ti dolgi,
sčasoma so osiveli. Enako se je zgodilo njihovim dolgim bradam, ki so postale tako bele kot
sneg, ki je pozimi prekril njihovo kočo.
A Miklavži niso zgolj posedali v svoji koči. Le kaj so spravili v svoje tri velike vreče, s katerimi
so se podali v svet, od koče do koče, od hiše do hiše? Vemo samo to, da nam prinašajo veselje.

ponedeljek, 9. 12. in torek, 10. 12. 2019, ob 17.00

Vir: www.google.com

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, 12. 12. 2019, ob 17.00

Vir: www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/

URA PRAVLJIC – kamišibaj gledališče
Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob
slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar)
ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.
Katarina Srna bo na uri pravljic predstavila angleško ljudsko pravljico O starki, ki je živela
v steklenici za kis. Nekoč neki starki, ki je živela v steklenici za kis, željo po novem domu
uresniči dobra vila. Starka je sprva zadovoljna, toda kmalu ugotovi, da bi bila srečnejša v
drugačni, boljši hiši. Vila je resnično dobra in potrpežljiva ter uresničuje vse starkine želje,
ki so vse prej kot skromne ... To je krasna pravljica, ki nas pripravi na prihajajoče novoletne
praznike, ko se vse prevečkrat znajdemo v primežu prevelikega obdarovanja, saj nas spomni,
da sreča ne izvira iz materialnih dobrin, temveč iz srca.

Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kamishibai_BDBR.jpg
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četrtek, 19. 12. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC – igrica Škratka Sladka
KU-KUC gledališče spet pripravlja praznično poslastico za otroke. Prazniki so pred vrati,
Škratka Sladka pa je čisto sama. In sladkodolski škratje, veste, niso radi sami za praznike.
Čaranje ji gre kar dobro od rok, pri peki prazničnih piškotov, štetju in razpletanju zapletenih
namigov tete Omlete pa potrebuje pomoč.
Otroci iz publike pomagajo z velikimi srci in domišljijo solze spremeniti v smeh in pripeljati
predstavo do srečnega konca. Topla zimska pravljica, polna glasbe in čisto pravih čarovnij, nas
bo nasmejala, ogrela in spomnila, kdo so tisti, ki so zares naš praznični zaklad.
Tokrat predstavo pripravljamo v veliki dvorani na Balosu 4, otroke pa bo obiskal tudi škrat
Kukec, ki bi poskrbel za sladko presenečenje.

Vir https://www.kukucpredstave.com/
skratka-sladka/

petek, 27. 12. in ponedeljek, 30. 12. 2019, od 10.00 do 12.00

POČITNIŠKE DELAVNICE

Otroke, stare od 7 do 12 let, vabimo na zimsko-novoletne počitniške delavnice z naslovom
ČAROBNI PRAZNIKI. Ustvarjali bomo novoletne okraske, voščilnice, skratka vse, kar pritiče
prazničnemu času. Svoje izdelke boste lahko podarili staršem, starim staršem, bratom in
sestram ali pa prijateljem.

sobota, 28. 12. 2019, od 9.00 do 12.00

Vir: www.google.com

IGRALNE URICE

Vsako zadnjo soboto v mesecu med 9. in 12. uro vabimo starše in otroke v knjižnico na igralne
urice. Za vas bomo na otroškem oddelku pripravili knjižnične didaktične igrače, ki pomagajo
otrokom skozi igro usvajati znanja s področja socialnih veščin, jezika, matematike, krepijo
spomin in spretne prstke.

od 1. 10. 2019 do 7. 7. 2020

Vir: https://pxhere.com/en/photo/1237982

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.

Vir: osebni arhiv

Beremo s Svetlano

SVETLANIN HUDOMUŠNI KVIZ
Svetlana Makarovič - letošnja 80. letnica. Njen knjižni opus obsega knjige za odrasle in
otroke. Le kdo ne pozna Sapramiške, pa Škrata Kuzme, Kosovirjev na leteči žlici … V knjižnici
ob tem jubileju priporočamo v branje njene knjige za otroke. Vabimo vas k branju in reševanju
Svetlaninega hudomušnega kviza. Vse do konca leta vas bodo Svetlanine knjige za otroke
čakale v posebnem kovčku. Bralce in reševalce Svetlaninega hudomušnega kviza poleg
odličnih knjig čaka še nagrada.

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

Vir: www.mkk.si
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