Razpihajmo lučke znanja

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

V SEPTEMBRU 2020 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
OPOZORILO

ZARADI RAZMER Z EPIDEMIJO COVID-19 JE PO NAVODILIH NIJZ O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JAVNIH PRIREDITEV ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA
PRIREDITVAH OMEJENO NA 50 OSEB. ZA DOGODKE, NA KATERIH PRIČAKUJEMO VEČ OBISKOVALCEV, BO POTREBNA PREDHODNA NAJAVA
OBISKA OZIROMA UDELEŽBE. TO JE NAVEDENO OB OPISU POSAMEZNE PRIREDITVE.
VEČINA DOGODKOV BO V VELIKI DVORANI NA BALOSU, KAKŠEN TUDI V PONEDELJEK (npr. Besedarije).

ZA ODRASLE
torek, 15. 9. 2020, ob 19.00

ZAKLJUČEK BZO - LJUBEZENSKI OGLAS
Osem sezon branja v bralni znački za odrasle, Knjiga, pojdi med Tržičane, je za nami.
Letos bomo zaključili s smehom. V monokomediji Ljubezenski oglas se nam bo predstavila
Vesna Anđelković. Besedilo monokomedije je delo Vaska Poliča. Ljubezenski oglas je zmes
številnih nerodnih situacij v ljubezni, spoznavanja in iskanja dlake v jajcu pri življenjskih
odločitvah. Glavna junakinja Zorka išče moškega. Ker doma ne najde sebi primernega, se
odloči priti v Slovenijo.
Mag. Vesna Anđelković, igralka in pedagoginja igre, prihaja iz Beograda. Leta 2005 se je
odzvala povabilu Ministrstva za kulturo in nadaljevala svojo ustvarjalno pot v Sloveniji. Je
dobitnica nagrad in priznanj na področju igre. Širše slovensko občinstvo jo pozna iz TV
reklam, TV serij in filmov (Popolna družina, Cimra, Naša mala klinika, Čefurji raus). Vesna
pravi takole: »Jaz hočem publiko, ki bi zajela vse - od 7. do 107. leta starosti … Lačna sem
gledališča. Biti sama na odru mi je v užitek. Rada delam tudi v skupini, ampak v skupinskem
delu razmišljam, da ne smem zamočiti, razmišljam o soigralcih. V monokomediji sem prosta
in svobodna.«

Vir: osebni arhiv izvajalke

ponedeljek, 21. 9. 2020, ob 19.00

JESENSKE BESEDARIJE
V spomladanskem in jesenskem času člani Društva upokojencev Tržič smelo delijo z nami
svoje zapise. Letošnje jesenske 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, Marinka
Malovrh, Vera Ovsenek, Nejka Uzar in Joži Peteh. Izpod spretnih prstov ne nastajajo samo
lepi izdelki, spretno na papir prelivajo tudi besede.
Vir: www.google.com
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torek, 29. 9. 2020, ob 19.00

DOMOZNANSKI VEČER – IZ TRŽIČA ŠE VETER NI DOBER
“Tržič ni od včeraj in tudi Tržičani ne.” in “Pravi Tržičan je rad Tržičan. Pravi Tržičan je dobričina in
šegav človek, bolj za hec, kot zares in tako jemlje tudi življenje.” Zakaj potem pravijo, da iz Tržiča še
veter ni dober? O vetru, humorju in še čem v Tržiču se bosta Nejc Perko in Boris Kuburič z gosti
pogovarjala 29. 9. 2020 ob 19. uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja. Prireditev bo potekala v
sodelovanju z IO JSKD Tržič, ZKO Tržič in Tržiškim muzejem.
Janko Čadež: Tržiške ideje
Vir: Arhiv Knjižnice dr. Toneta Pretnarja

sreda, 30. 9. 2020, ob 19.00

predstavitev knjig Eve Remškar: SAMO POJDI! – CAMINO ZA
VSAKOGAR in ČAKAJO NATE: CAMINO – TOVARNA UVIDOV
Jakobova pot je ena najstarejših in največjih množičnih poti, ki že več kot tisoč let privlači
romarje vseh dežel. Domačinka Eva Remškar, arhitektka in oblikovalka, se je po njej podala
že osemkrat, od tega šestkrat z najmlajšo hčerko Sanjo. Camino je postal njena učilnica,
laboratorij in prostor sproščenega uživanja. Pravi, da Camino daje veliko: »Obdarovati
začne že z mislijo na to, da gremo. Čas na poti, ko življenje izstopi iz okvirjev, je seveda
glavna stvar, ki pa odmeva še dolgo v zapisih, fotografijah, predavanjih in v knjigah. Vedno
se vse izide in vsako dejanje je dejanje radosti.«
Svoje poti je sprva dokumentirala na Facebooku, potem pa je nastala zbirka na pogled
privlačnih in izjemno berljivih knjižic »In smo šle: mame in hčere na Caminu«, »Samo pojdi:
Camino za vsakogar« in »Čakajo nate: Camino – tovarna uvidov«. Vabljeni, da se skozi Evine
besede skupaj podamo po poti, ki veliko ponuja in na koncu da še več, kot pričakujemo.
Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov zaradi Covid-19 je potrebna predhodna prijava
obiska prireditve na elektronski naslov siktrz@trz.sik.si ali na telefon 04 592 38 83. V
primeru velikega povpraševanja bomo dogodek v kratkem ponovili.

Vir: knjiga Samo pojdi : Camino za vsakogar

od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021

bralna značka KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE
Od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021 bo v knjižnici potekala že 9. sezona bralne značke za odrasle
Knjiga, pojdi med Tržičane. Iz nabora 145. naslovov preberite 7 del in si prislužite priznanje.

Vir: osebni arhiv

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

V SEPTEMBRU 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, 24. 9. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Kinološko društvo Storžič
Želja skoraj vsakega otroka je, da bi imel domačo živalco. Pa ni važno, ali gre za kužka, mucka, ali kakšno drugo žival. Vendar pa živali niso samo igračke za crkljanje, z njimi pridejo
tudi obveznosti. V živalsko obarvani uri pravljic vam bomo pripovedovali pravljice o kužkih,
izvedeli boste, kaj vse se da kužke naučiti. Kako spretni so, pa nam bodo prikazali člani
Kinološkega društva Storžič. Povedali nam bodo mnogo zanimivega o njihovih štirinožnih
prijateljih. Pridite in videli boste, česa vsega so se kužki sposobni naučiti.
Prireditev bo zunaj pred knjižnico, v primeru slabega vremena pa v prostorih knjižnice.

Vir: www.google.si

petek, 25. 9. 2020, ob 17.00

POLETAVCI – zaključna prireditev
Dragi Poletavci, priletite na zaključno prireditev po priznanje in majico, sodelujte v žrebanju za
glavno nagrado – šotor za dve osebi, ki jo podarja podjetje Hervis. Z nami bo Teater Cizamo,
gledališče s petnajstletno tradicijo, ki nastopa na festivalih, prireditvah in različnih dogodkih po Sloveniji in v tujini. Njihove predstave so vedno komunikativne, s ščepcem humorja,
namenjene tako otrokom kot odraslim. Poletavci, pridite pogledat, ali so za vas pripravili
predstavo Krpanov Martin ali predstavo Sirkec, sirkec.

Vir: https://teatercizamo.wixsite.com/
cizamo/cirkuske-delavnice
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od 1. 10. 2020 do 7. 7. 2021

DRUŽINSKO BRANJE
Od 1. 10. 2020 do 7. 7. 2021 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.

Vir: osebni arhiv

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