Razpihajmo lučke znanja

PRETNARJEVO LETO – OBELEŽUJEMO 75-LETNICO ROJSTVA DR. TONETA PRETNARJA

V MARCU 2020 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE
sreda, 4. 3. 2020, ob 19.00

ZAKAJ SO NAŠI MOŽGANI TAKO TEŽKO POZITIVNI?
Sara Isaković, naša srebrna olimpijka (Peking, 2008) je po končani športni karieri svoje
poslanstvo našla v raziskovanju možganov in psihologiji učinkovitosti in uspešnosti. Njeno
področje delovanja je pozitivna psihologija. Vabimo vas na njeno predavanje z naslovom
Zakaj so naši možgani tako težko pozitivni?

torek, 10. 3. 2020, ob 19.00

ŽENA IMA VEDNO PRAV

Vir: www.facebook.com

10. marca obeležujemo dan mučenikov, ki ima svoje korenine v krščanskem izročilu. Dan
moške opominja, da se mučeništvo še vedno dogaja. To meni tudi naš gost Kamenko Kesar
v svoji drugi knjižni uspešnici Žena ima vedno prav. Eno zabavno poglavje pomenljivo nosi
naslov: Biti popoln moški je eno samo trpljenje.
Vabimo vas na prijeten in humoren večer, primeren za gospe in gospode, na večer brez
trpljenja!

sreda, 11. 3. 2020, ob 9.00

ČAJANKA – BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE

Vir: https://www.kamenko.si/wp-content/
uploads/2020/02/majica-knjiga-in-broska.png

Osma sezona bralne značke za odrasle, Knjiga, pojdi med Tržičane je postregla z novostjo
– knjižno čajanko. Decembra smo se srečali prvič, tokrat vas vabimo na drugo čajanko.
Ste prebrali kako odlično knjigo, ki jo želite priporočiti še komu? Se vam zdi, da vam je
zmanjkalo idej za branje? Potem pridite. Ob udeležencih-kah letošnje bralne značke vabljeni
tudi vsi, ki vas bo naše srečanje morda spodbudilo, da se nam pridružite, če ne v tej, pa v
prihodnji sezoni. Nekateri ljubijo trikrat K: knjigo, kavč, kavo. Tudi Č in K nista zanemarljiva:
srečamo se ob čaju in knjigah.

sreda, 18. 3. 2020, ob 19.00

Vir: www.google.com

SKRIVNOSTNA ALŽIRIJA
Svoje izkušnje od prihoda v Slovenijo, študija, ustvarjanja družine in poklicne poti bo z nami
delil Mohamed Laissani. Predstavil bo svojo domovino Alžirijo, ki jo je zapustil pri svojem 20.
letu.
Alžirija je dežela sonca, pomaranč, fig in peska, dežela Berberov, prvinskih prebivalcev puščave
Sahare. Pokukali bomo v njene najlepše kraje, skrivnosti osmih vrat, zgodovino, osvajalce
države, lego, sosednje države, skrivnostne staroselce Berbere, kulturne znamenitosti, pisavo,
gospodarstvo, o hrani pa ne le govorili – malo jo bomo celo okusili.
Vir: osebni arhiv izvajalca
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torek, 24. 3. 2020, ob 19.00

SPOMLADANSKE BESEDARIJE
V spomladanskem in jesenskem času člani Društva upokojencev Tržič smelo delijo z nami
svoje zapise. Letošnje spomladanske Besedarije z naslovom Ročna dela: tradicija in izziv
bodo pripoved o tem, kako pomembno je ohranjati kulturno dediščino. Ročna ustvarjalnost
pa pripomore tudi k ohranjanju vitalnosti in bistrega uma. Z nami bodo Ana Dovžan, Nejka
Uzar, Marinka Malovrh, Vera Ovsenek in Joži Peteh. Izpod spretnih prstov ne nastajajo samo
lepi izdelki, spretno na papir prelivajo tudi besede.
Vir: www.google.com

Izobraževanje DIGITALNO = REALNO = NORMALNO
Vabimo vas na nadaljnji niz brezplačnih praktičnih izobraževanj uporabe pametnih telefonov
in tablic v mesecu marcu. Na delavnicah se bomo naučili, kako brezplačno komunicirati s
pomočjo aplikacij Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Skype in Viber. S pametno
napravo bomo naredili fotografije in video posnetke. Pojasnili bomo, kako lahko nastanejo
nepričakovani stroški pri uporabi pametnih naprav in na kakšen način se jim izognemo.
Brezplačno izobraževanje je namenjeno vsej zainteresirani javnosti, zlasti starejšim in
upokojencem.

Vir: osebni arhiv

Prijave na telefon 04 5923 883.
• sreda, 11. 3. 2020, ob 10.00
• četrtek, 12. 3. 2020, ob 10.00
• petek, 13. 3. 2020, ob 10.00
• sreda, 25. 3. 2020, ob 10.00
• četrtek, 26. 3. 2020, ob 10.00
• petek, 27. 3. 2020, ob 10.00

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.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite!
Prireditve je omogočila Občina Tržič.
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Vir: osebni arhiv

Razpihajmo lučke znanja

V MARCU 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 na tablico (sponzorstvo Rotary
kluba Tržič Naklo) naložila 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 je vsako sredo ob 17. uri v Pretnarjevi
spominski sobi Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Za branje s Kobijem je potrebna predhodna
najava (na telefonski številki 04/592-38-83 ali preko elektronske pošte siktrz@trz.sik.si).

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

četrtek, 5. 3. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Brundagrrrom!

Medved Andrej je odrasel medved, čebelar, ki pa ne zna reči črke r. Ostali gozdni prebivalci
se iz tega norčujejo, kar medveda Andreja prizadene. Dodatno ga razjezi še deklica Živa, ki
se znajde v njegovi hiši, ker je iskala divji med, ki bi pozdravil njenega bolnega bratca. Živa
si postreže z njegovo malico in zaspi v njegovi postelji, zato medved želi, da Živa za kazen
pospravi njegovo hišo. V prerekanju medved odkrije Živino težavo - strah. Drug drugemu
skuhata čarobni napoj, ki jima pomaga premagati njune težave.
Besedilo za igrico je napisala Tamara Matevc, zaigrali pa jo bodo učenci Dramskega krožka
OŠ Bistrica pod mentorstvom Marije Bohinjec.

Vir: osebni arhiv mentorice

ponedeljek, 9. 3., in torek, 10. 3. 2020, ob 17.00

BRANJE S TAČKAMI

TAČKE POMAGAČKE oziroma psička Luna in Bach otrokom, starim od 7 do 12 let, pomagata
premagovali težave pri branju. Prijazno, nemo poslušata, ne kritizirata zatikanja, na koncu
ju otrok lahko še poboža. Za srečanje z njima je potrebna predhodna prijava (osebno, po
telefonu ali preko e-pošte).

četrtek, 12. 3. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Gorska čarovnica

Vir: www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/

Japonske zgodbe so pripovedovalko Petro Korenjak Marčun začarale že v otroštvu. Bile so
tako drugačne in kar malo strašne. Eno izmed njih bo pripovedovala ob lesenem odru –
Butaju. Gorska čarovnica spominja na Obutega mačka, ki ga poznamo. Ima sposobnost, da
se spreminja v različne oblike. V kaj vse? Zgodbo vam bo v tehniki kamišibaja pripovedovala
Petra, ki likovna pedagoginja na osnovni šoli. V zadnjem času se posveča tudi gledališču
za otroke.
Vir: osebni arhiv izvajalke
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četrtek, 19. 3. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Ali prijatelji tako ravnajo?

Vsak otrok se rad igra, še bolje pa je, če mu družbo delajo prijatelji. A pravega prijatelja je
težko najti. To ve tudi opica, ki jo v pravljici Ali prijatelji tako ravnajo? prijatelji kar naprej
zapuščajo. Nekega dne naleti na slona. Ker sta oba sama, bi lahko bila prijatelja, kajne? A
opica ne ve prav dobro, kako se ravna s prijatelji. Bo opica spoznala svojo napako? Le kaj
bo storil slon? Kdo ve …

četrtek, 26. 3. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Hop v pravljico

Vir: osebni arhiv knjižnice

Tomaž Lapajne Dekleva v svojem tekstu resničnega dečka Tinka, v naši predstavi Hop v
pravljico pa deklico Tinko, odpelje med pravljične junake. Znajde se v težavah, ki jih mora
pomagati rešiti. Pri ‘mešanju’ pravljic in resničnega sveta pride do situacij, ki gledalce, ki
poznajo vpletene pravljice, pošteno nasmejijo. Tako se srečajo deklica Tinka in lekarnar, ki
nista iz pravljice, coprnica iz Janka in Metke, lovec, babica, volk, Rdeča Kapica … Igrico bodo
zaigrali učenci Dramskega krožka OŠ Bistrica pod mentorstvom Marije Bohinjec.

sobota, 28. 3. 2020, od 9.00 do 12.00

Vir: osebni arhiv mentorice

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

DRUŽINSKO BRANJE

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

Od 1. 10. 2019 do 7. 7. 2020 v knjižnici poteka 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.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite!
Prireditve je omogočila Občina Tržič.
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Vir: osebni arhiv

