Razpihajmo lučke znanja

V JANUARJU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE
torek, 14. 1. 2020, ob 19.00

PROBLEM POVEČEVANJA ČLOVEŠKE ENERGIJE
»Posameznik je minljiv, rase in narodi pridejo in minejo, a človek ostane.«
Tesla, N.

Vljudno Vas vabimo na predstavitev izjemnega založniškega, znanstvenega in kulturnega dela
z naslovom Problem povečevanja človeške energije, znanstvenega eseja, ki je bil tokrat prvič
preveden v slovenski jezik in ga je Nikola Tesla objavil leta 1900 v Century Magazine, ter velja za
osrednji spis v njegovem opusu.
Delo bo v pogovoru s sogovornikom predstavil prevajalec in avtor spremne študije Tibor Hrs Pandur.
Ob pomanjkanju Teslovih izvirnih spisov v slovenskem jeziku je ta znanstvena monografija
pomembna za predstavitev Teslovega dela v slovenskem prostoru. Namenjena je strokovnemu in
širšemu bralstvu, ki je željno seznanjenja z njegovimi temeljnimi idejami in eksperimenti. Ena od
njih je ideja globalnega sistema distribucije brezžične energije - kako ji gre v praksi?
Vir: https://www.bukla.si/knjigarna/
naravoslovje/znanost/problem-povecevanjacloveske-energije.html

sreda, 22. 1. 2020, ob 19.00

TREKING PO GRUZIJI
Svaneti je ena najlepših in najbolj slikovitih pokrajin v Gruziji. S severa jo obdaja gorovje Kavkaz,
mogočni štiri in pettisočaki, izpod katerih se proti dolinam valijo ledeniki. Na nižje ležečih, cvetočih
pobočjih Kavkaza bivajo Svani, ponosno, delavno in samozadostno ljudstvo, ki se ponaša s svojim
lastnim jezikom, kulturo in tradicijo. Na potopisnem predavanju se bomo z Nino Kopčavar sprva
odpravili na enotedenski treking po Kavkazu, nato pa se bomo ustavili še ob nekaterih kulturnih
znamenitostih Gruzije, ki so del svetovne UNESCO dediščine, ter pokukali v samo prestolnico
Gruzije, Tbilisi.
Nina Kopčavar je uni. dipl. kulturologinja, planinska vodnica (PZS) z mednarodno licenco
International Summer and Winter Mountain Walking Leader (UIAA), alpinistična inštruktorica,
inštruktorica športnega plezanja in učiteljica deskanja na snegu.

Vir: osebni arhiv izvajalke

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

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 JANUARJU 2020 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, 9. 1. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Čarobna Vililandija
Pravljična predstava Miškinega gledališča nas popelje v čudežno deželo Vililandijo, kjer je vse
mogoče, tudi zrasti čez noč. A tako kot pri nas imajo tudi v Vililandiji pravila. In kdor ne uboga,
mu zraste...
Zgodba o dveh Malinih, ki sta imela nenavadno željo postati velika čez noč, vas bo nasmejala,
hkrati pa spomnila, kako lepo je biti otrok. V deželi Vililandiji imajo namreč čudežno napravo
Činkušampi, ki pričara prav vse in s katero lahko čarajo le Velini. A kljub temu da je činkulinkanje
za Maline prepovedano, se Malina odločita, da se bosta začinkulinkala v Velina in čez noč zrasla.
Skozi napeto in smešno dogajanje spoznata, da bosta rajši ostala majhna in bosta velika
nekoč, ko bosta velika.

Vir: http://miskinogledalisce.com/

ponedeljek, 13. 1. in torek, 14. 1. 2020, 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, 16. 1. 2020, ob 17.00

Vir: www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/

URA PRAVLJIC – Sapramiška
»Na robu travnika stoji star skedenj. Sredi skednja je luknja. In ker je to mišja luknja, živi v njej
miška.« (Svetlana Makarovič)
Otroci dramskega krožka POŠ Lom pod Storžičem nam bodo predstavili zgodbo o Sapramiški.
Le kdo je ne pozna? Kako že gre? Miška je prejšnji dan dobila od sestrične v dar tri lešnike, pa
jih ni hotela kar takoj pojesti, ampak …

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Saprami%C5%A1ka
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četrtek, 23. 1. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Pravljična joga
Vabimo vas in vaše malčke na urico pravljične joge, kjer bomo otrokom predstavili jogo na
zelo igriv, vesel in pozitiven način - s posnemanjem različnih živali in skozi prispodobe iz
vsakdanjega življenja. Otroci se bodo naučili sprostiti, spoznavali bodo svoje telo in njegove
zmogljivosti ter povezali gibanje in dihanje.
V otroštvu ima joga veliko pozitivnih lastnosti, saj izboljša spanje, sprošča napetost, izboljšuje
koordinacijo in držo, koncentracijo, delovanje imunskega sistema, in še bi lahko naštevali …
Razgibali se bomo skupaj z Aleksandro Rumež, vaditeljico joge za otroke.

četrtek, 30. 1. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – španska ura pravljic

Vir: osebni arhiv izvajalke

Na španski pravljični delavnici bomo ob dvojezični slikanici Šlik, šlak spoznali dečka, iz
katerega so se vsi otroci norčevali, dokler se nekega dne stvari niso spremenile … Poleg
dečkove zgodbe bomo ob glasbi, igri in ustvarjanju odkrivali španščino. Delavnico v okviru
projekta Leo Leo izvaja Anja Prebil z založbe Malinc.

sobota, 25. 1. 2020, od 9.00 do 12.00

Vir: http://www.malinc.si/sl/slik_slak_
naslovnica/

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

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