Razpihajmo lučke znanja

V NOVEMBRU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE
torek, 5. 11. 2019, ob 19.00

O SMEHU ZLATKA ČORDIĆA
Jurij Hudolin je avtor (avto)biografije O smehu Zlatka Čordića. Predstavitev knjige in Zlatana
Čordića - Zlatka, »enega od treh kraljev slovenskega rapa«, ljubitelja Ivana Cankarja in Jožeta
Plečnika, ki ga zaznamujeta skromnost in veličina, bo potekala v sproščenem pogovoru. Zlatko je
sogovornik, ob katerem komaj zajameš sapo, človek, ki te spomni, da bi bil svet lahko v resnici zelo
preprost. Če bi le govorili in živeli resnico. Ljubitelji slovenske kulture in rapa – lepo vabljeni!
»Ne smeš se predat, ker vsak je sposoben zmagat!«

torek, 12. 11. 2019, ob 19.00

JANEZ ISTENIČ: Od vrhunskega športnika do vinarske legende

Vir: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Zlatan_%C4%86ordi%C4%87_-_
Zlatko_2015.jpg

Izpod peresa novinarja Marjana Fortina je nastala edinstvena biografija Janez Istenič: Od vrhunskega
športnika do vinarske legende. Tokrat bomo pri Slovencih priljubljenega sv. Martina obeležili s
predstavitvijo življenjske poti nekdanjega nogometaša in njegove poslovne poti, vrhunskega vinarja
- kralja slovenskih penin. Skozi besede Janeza Isteniča bomo spoznali zgodbo o dečku, fantu in
možu, ki je uresničil sanje ter postal dober športnik in vrhunski vinski strokovnjak. Vino je zanj že
vse življenje delo, veselje in obenem konjiček.

sreda, 13. 11. 2019, ob 19.00

SLOVENSKA VOJSKA PO VSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE V NATO

Vir: www.galarna.si/izdelek/23258/janezistenic-od-vrhunskega-sportnika-dovinarske-legende

Rojeni Pristavčan, upokojeni načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalmajor dr.
Andrej Osterman bo v predavanju z naslovom Slovenska vojska po vstopu Republike Slovenije
v NATO pojasnil, zakaj je članstvo v Natu za Republiko Slovenijo še vedno najučinkovitejša in
najracionalnejša rešitev zagotavljanja nacionalne varnosti. Članstvo v zavezništvu je veliko
prispevalo h kakovostnemu razvoju Slovenske vojske. Pred vstopom v Nato in po njem se Slovenska
vojska prilagaja in preoblikuje glede na novonastale razmere ter na varnostne izzive, tako da se
lahko učinkovito odzove. Vabljeni ljubitelji zgodovine in slovenske vojske!

od 18. 11. 2019 do 22. 11. 2019

Vir: www.gorenjci.si/osebe/ostermanandrej/859/

TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Splošne knjižnice tretje leto zapored praznujemo teden splošnih knjižnic po vsej Sloveniji. Od 18.
do 22. novembra bo po vseh knjižnicah potekalo bogato dogajanje za vse generacije pod enakimi
naslovi, vendar v vsaki knjižnici posebno in edinstveno. V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja smo za
obiskovalce pripravili potopisno predavanje in predstavitev knjige Igorja Gruberja Rumena na
obroke ter predstavitev knjige dr. Tanje Tomazin Postmodernizem v slovenskem in srbskem
romanu. Za otroke pa smo pripravili gledališko predstavo KU KUC gledališča z naslovom Pika in
Cene v pravljici.
Tedna knjižnic se knjižničarji veselimo, saj takrat še bolj kot običajno razvajamo naše uporabnike.
To je priložnost, ko lahko spet poudarimo, da so knjižnice najbolj dostopne kulturne institucije v
našem okolju in da v knjižnicah spoštujemo vrednote, ki jih ljudje v tem času zelo pogrešajo.
V tem prazničnem tednu bomo pred vhodom v knjižnico podarjali odpisane knjige. Pridite in jim
ponudite nov dom.

Vir: osebni arhiv
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torek, 19. 11. 2019, ob 19.00

RUMENA NA OBROKE

Igor Gruber je tisti planinski vodnik in strasten smučar, ki je pred nekaj leti zmogel prehoditi 2.640
km dolgo pot Via Alpina (Rdeča pot) v 104 dneh. Tokrat bomo predstavili njegov pohod čez Alpe
po Rumeni poti od Trsta do Oberstdorfa, kjer je v 40-ih etapah skupaj premagal 50.000 višinskih
metrov.
»V čem je razlika med Rumeno in Rdečo potjo? Če zanemarim očitno dolžino, trajanje in skupno
višino, je Rumena pot svojstvena po izzivih, ki jih postavlja pred pohodnika. Začetni del izstopa
po samoti in okuženosti s klopi. Dolomiti poleg čudovitih razgledov postrežejo tudi z nekaterimi
težjimi tereni in gnečo. Tudi zadnji del poti je zelo obiskan, a ponuja čudovite razglede in svojstveno
pokrajino,« piše avtor v uvodu svojega potopisa Rumena na obroke. V nadaljevanju pogovora pa
nam bo več povedal Igor Gruber sam.
Vir: www.mohorjeva.org/gruber-igor/
rumena-na-obroke

torek, 26. 11. 2019, ob 19.00

POSTMODERNIZEM V SLOVENSKEM IN SRBSKEM ROMANU
16. novembra 1992 je prezgodaj odšel od nas dr. Tone Pretnar. S svojim prevajalskim, raziskovalnim
in lektorskim delom je bil ambasador slovenskega jezika in književnosti izven meja Slovenije.
Podobno delo opravljajo mnogi Slovenci v nam bližnjih in daljnih državah. Ob spominih na Toneta
Pretnarja bomo predstavili Tanjo Tomazin, dr. literarnih ved.
V zbirki Znanstvena monografija pri Kulturnem centru Maribor je izšla njena knjiga z naslovom
Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu. Delo je nastalo na podlagi doktorskega dela,
prikazuje pa razvoj literarne vrste romana v dveh različnih narodnih skupnostih oziroma državah,
ki sta si večji del 20. stoletja delili zgodovinsko-politično in tudi kulturno ozadje.
Z nami bo prof. dr. Vanesa Matajc, ki je zapisala: »Knjiga Tanje Tomazin odpira uvide v najodličnejše
srbske romane, ki so v prevodih dostopni slovenski bralni publiki … Ena od osrednjih poant
monografije je usodna povezanost romana in zgodovinskega trenutka, v katerem je roman
nastajal v obeh književnostih.« Jožica Koder pa: »V veselje mi je bilo jezikovno pregledati in
prebirati zanimivo visoko znanstveno delo dr. Tanje Tomazin. Srečala sem se s številnimi novimi
imeni slovenskih in srbskih pisateljev romanov. Utrdili so mi misel, da tudi umetnost, literatura
utira pot k miru in sožitju med narodi. Knjiga ni le za literarne kritike in literarne zgodovinarje, je
tudi za politike, filozofe, psihologe in za bralce, ki radi berejo zahtevnejšo izobraževalno literaturo.«
Tanja Tomazin je bila rojena 1987 v Kranju. Po Škofijski klasični gimnaziji je v Ljubljani študirala
primerjalno književnost in zelo zgodaj dosegla naziv doktorica znanosti. Zaposlena je kot lektorica
na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu in generalna sekretarka Nacionalnega sveta slovenske
narodne manjšine v Republiki Srbiji. Poleg rednih zaposlitev aktivno deluje na področjih prevajanja,
tolmačenja in uredništva.

Vir: https://drustvosava.org/vesti/2019/3/21/
promocija-knjige-dr-tanje-tomazin

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 NOVEMBRU 2019 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA OTROKE
ponedeljek, 11. 11. 2019 in torek, 12. 11. 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).
Vir: www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/

četrtek, 7. 11. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC - lutkovna predstava s KUD Ampus
KUD Ampus nas bo popeljal v čas, ko je nad Bistrico pri Tržiču še mogočno gospodoval
grad Gutenberg. Prelepa grajska hči se nekega nedeljskega jutra prebudi, ker ji sonce
navsezgodaj posije v levo oko. To jo neverjetno razjezi in zato se odpove obisku svete maše,
prav tako pa očetu ukaže, da ta dan ne želi prejemati nobenih darov svojih snubcev in da
želi biti popolnoma sama, saj si bo čas krajšala v grajski zakladnici. Kaj se je zgodilo, ko so
oče in vsa ostala gospoda s služabniki zapustili grad, pa boste izvedeli v lutkovni predstavi,
ki jo bodo dodatno popestrili tudi v živo odigrani glasbeni vložki. Celotna kulisa in lesene
lutke so unikatno avtorsko delo članov društva Ampus.

Vir: KUD Ampus

četrtek, 14. 11. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC - Gasilec Luka in PGD Tržič
V gozdičku za Hruškovo ulico živali že dolgo niso mirno spale. Nekdo je iz njihovih shramb
in vrtov odnašal hrano. A še preden so uspele najti krivca, je v gozdu izbruhnil velikanski
požar. Bo živalim s pomočjo gasilca Luka uspelo ukrotiti ognjene zublje?
Z nami bodo tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Tržič. Delo gasilca je zelo
raznovrstno, a največ dela posvetijo gašenju požarov ter reševanju ljudi in premoženja
v primeru naravnih in drugih nesreč. Gasilci nam bodo prikazali svoje delo, uniforme, z
njimi bodo otroci lahko tudi škropili in si ogledali gasilsko vozilo.
Vir: https://epistola.si/prodajni_program/
slikanice/162/gasilec_luka/
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četrtek, 21. 11. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC – igrica Pika in Cene v pravljici
Nekoč sta šla Pika Nogavička in lump Cene skupaj v pravljico. Prehodila sta gozdove,
grajska dvorišča, majhne lesene kočice, srečala volka, babico, Sneguljčico, Rdečo Kapico,
palčke, Janka in Metko, coprnico in celo dinozavra. Na staro podstrešje sta s seboj
prinesla vse lepo, kar nam pravljice lahko dajo in nekaj denarja. S sprehoda po pravljicah
sta se vrnila drugačna. Tako kot se bomo tudi mi, ko bomo po koncu predstave zapustili
staro podstrešje vile Čira čara. Najnovejša »pogruntavščina« KU-KUC gledališča prinaša
štiri pravljice v eni sodobni predstavi. S smehom, glasbo in polnim košem presenečenj
vas ne bo pustila ravnodušnih.

Vir: https://www.kukucpredstave.com/pikain-cene-v-pravljici/

četrtek, 28. 11. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Juha, ki iz buč se skuha
Globoko v gozdu, v stari beli koči tri prijateljice vsak dan kuhajo bučno juho. Vsaka ima
svoje delo. Skuha jo muca, ki seseklja bučo. Skuha jo veverička, ki premeša vodo. Skuha jo
račka, ki z drobcenim lončkom zajame soli in je ravno prav natrese v veliki lonec. Juha, ki iz
buč se skuha je boljša kot vsaka druga juha. Zdi se, da so vsi srečni, potem pa se nekega
dne mala račka odloči, da je ona na vrsti, da meša juho. Tako se začne prepir. Juha, ki iz
buč se skuha je prikupna slikanica, ki pripoveduje zgodbo o vzponih in padcih prijateljstva.

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

Vir: osebni arhiv

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

sobota, 30. 11. 2019, od 9.00 do 12.00

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 osvajati znanja s področja socialnih veščin, jezika, matematike,
krepijo spomin in spretne prstke.

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

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič | T 04 592 38 83 | E siktrz@trz.sik.si
www.knjiznica-trzic.si | www.facebook.com/knjiznica.trzic

