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ZA ODRASLE 
od 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022   
Bralna značka za odrasle KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE 
Od 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022 v knjižnici poteka jubilejna, 10. sezona bralne značke za odrasle Knjiga, 
pojdi med Tržičane. Iz nabora 145 naslovov preberite 7 del in si prislužite priznanje. 

ponedeljek, 4. 10. 2021, ob 19.00   
Potopis ČEZ JUŽNO AMERIKO NA KOLESU 
Aleš Juvanc je kolesarsko pot po Južni Ameriki začel v Buenos Airesu. Na meji z Brazilijo je občudoval 
veličastne slapove Iguazu. Pot je nadaljeval v Paragvaj, kjer si je ogledal finalno nogometno tekmo 
južnoameriškega pokala. Od tam je spet odkolesaril v Argentino in kasneje v Bolivijo, kjer so ga 
pri premagovanju visokih prelazov v Andih pestile težave z dihanjem. Po dvomesečni kolesarski 
pustolovščini in dobrih 5000 prevoženih kilometrih je svojo pot zaključil v Limi.

torek, 5. 10. 2021, celodnevni dogodek   
DIGITALNO = REALNO = NORMALNO 
Pridružite se nam in pokukajte v svet digitalnega. Partnerji na dogodku bodo: Triglav Lab, Universal Robots, 
ElevonX, OneDrone, FabLab, Otroška akademija, 5MART - inštrukcije, Simathlon, 505 VR, Notr.si, KOBI in 
Biblos. Učenci OŠ Bistrica in Križe bodo dogodka deležni v obliki tehniškega dne, vsa ostala javnost pa je 
povabljena na Balos 4. Osrednja nit bodo robotika in droni, zanimivo se bo tudi preizkusiti, kako nam gre 
varna vožnja. 

Časovnica PROGRAM

OŠ Bistrica, od 8.20 do 12.40 Tehniški dan na OŠ Bistrica

OŠ Križe, od 8.20 do 12.55 Tehniški dan na OŠ Križe

Balos 4, od 11.00 do 18.00 TRIGLAV LAB: Virtualna vožnja na DRAJV simulatorju - potrebna predhodna najava

Balos 4, ob 14.00 Uradni začetek popoldanskega dela dogodka - nagovor – direktorica knjižnice 
Marinka Kenk - Tomazin in župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic

Balos 4, od 14.00 do 18.00 Predstavitve, prikaz robotov in brezpilotnih letalnikov  

* Za simulator varne vožnje je potrebna predhodna prijava na: siktrz@trz.sik.si ali tel: 04 5923 883.

četrtek, 7. 10. 2021, ob 10.30 v Domu Petra Uzarja   
Z domskimi stanovalci si bomo ogledali film z naslovom Dorca Kralj (1913–1994), pesnica, pevka, igralka, ki 
je dosegljiv tudi na https://www.zkotrzic.si/projekti/filmski-portreti/.

V OKTOBRU PRIPRAVLJAMO

PO KNJIŽNICI SE MESTO POZNA  
60 let Knjižnice dr. Toneta Pretnarja

Vir: osebni arhiv

Vir: osebni arhiv
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Vir: naslovnica knjige

Vir: foto Luka Dakskobler

ponedeljek, 11. 10. 2021, ob 19.00   
DEVICA, KRALJICA, VDOVA, PRASICA, pogovor z Erico Johnson Debeljak 
Najbolj odmevna knjiga leta 2021 v Sloveniji? Devica, kraljica, vdova, prasica, avtorice Erice Johnson Debeljak. 
Erica Johnson Debeljak je rojena Američanka, ki je s poroko z Alešem Debeljakom postala Slovenka. 
Diplomirala je iz francoščine in magistrirala iz poslovne administracije. V New Yorku je delala kot finančna 
analitičarka, v Sloveniji jo poznamo kot prevajalko, esejistko, kolumnistko in pisateljico. 
Knjiga je izjemen poklon Alešu Debeljaku, pesniku, esejistu, prevajalcu, uredniku, kritiku in profesorju, čigar 
smrt je še vedno zavita v skrivnost. Predstavljen je kot človek, mož in oče. Kar ja najbolj fascinantno in novo, 
je izredna pisateljičina iskrenost in tematika žalovanja ter vdovstva oziroma položaj vdov-e. O fazah žalovanja 
smo že lahko brali, položaj vdov skozi zgodovino in tudi danes pa je velik tabu in je nezavidljivo (ne)urejen.

četrtek, 21. 10. 2021, ob 10.30 v Domu Petra Uzarja   
Z domskimi stanovalci bomo poslušali obnovo knjige Kozlovska sodba v Višnji gori in rešili kviz.

torek, 12. 10. in 19. 10. 2021, ter petek, 15. 10. in 22. 10. 2021, ob 10.00   
Skupinsko izobraževanje za pametne telefone 
Projekt DIGITALO = REALNO = NORMALNO širimo s skupinskim izobraževanjem za uporabo pametnih 
telefonov.
Program izobraževanja:
•	 Pregled in urejanje namizja pametnega telefona. Kreiranje in poimenovanje nove mape.
•	 Osnovne nastavitve telefona (nastavitev velikosti črk, nastavitev obvestil).
•	 Uporaba orodij in pripomočkov (svetilka, budilka, beležka).
•	 Koledar: vnos dogodkov in nalog v koledar. Nastavitve opomnika.
•	 Fotografije in snemanje posnetkov. Obdelava fotografij.
•	 Nastavitev brezžičnih povezav omrežij (wi-fi omrežje).
•	 Družbena omrežja (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).
•	 Komunikacije preko interneta oziroma wi-fija (Viber, WhatsApp, Skype).
•	 Kaj so aplikacije? Uporaba trgovine Google Play.

NOVO   NOVO   NOVO   
OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN 

Kdo so obrazi slovenskih pokrajin? Kako so odraščali, kako živijo in kakšne so njihove želje za prihodnost? 
Z izbranimi gosti, ki so se v družbi uveljavili s svojim delom, karizmo in avtoriteto na svojem področju, 
se bo pogovarjal voditelj Vid Sodnik.
Pripravljeni pogovori bodo nadgradnja spletnega biografskega leksikona Obrazi slovenskih pokrajin, 
ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Pripravljamo 
jih vse gorenjske splošne knjižnice izmenjaje: Mestna knjižnica Kranj, Občinska knjižnica Jesenice, 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in Knjižnica dr. 
Toneta Pretnarja Tržič. 
Vsak drugi torek v mesecu bo ena od knjižnic gostila en obraz, prenos bo potekal v živo preko Youtube 
kanalov. Seveda ste vsi povabljeni, da fizično obiščete dogodek v dotični knjižnici. 

torek, 12. 10. 2021, ob 19.00 v dvorani Mestne knjižnice Kranj in na spletu  
Darko Đurić je znan kot vrhunski športnik in svetovni prvak v plavanju. Kot invalid je s svojim optimizmom 
in trdim delom postal simbol uspeha, zgled in navdih celotni družbi.

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

V SEPTEMBRU 2021 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO

ZA OTROKE
od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022 
DRUŽINSKO BRANJE
Od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2022 v knjižnici že šesto leto poteka projekt Družinsko 
branje za otroke, stare od 2 do 10 let. Na otroškem oddelku ali na potujoči 
knjižnici boste lahko izpolnili družinsko bralno knjižico s podatki sodelujočih 
družinskih članov. Izbrali in izposodili si boste katerekoli knjige s seznama v 
knjižici. Na kuponu, ki je priložen v knjižici, boste skupaj z otroki odgovorili na 
vprašanja in ocenili deset prebranih knjig. Knjižnico z izpolnjenim kuponom 
boste prinesli v knjižnico. Za vsak pravilno izpolnjen kupon sledi nagrada.

četrtek, 7. 10. 2021, ob 17.00            
URA PRAVLJIC 
Otroci, poznate pravljico o žabjem kralju? Tam se žabec spremeni v princa. 
In kaj se bo zgodilo v tej pravljici?

Vir: osebni arhiv

Vir: interni arhiv

Vir: naslovna stran knjige

NOVO   NOVO   NOVO
od 1. 10. 2021 dalje 

PRAVLJIČNE ROKODELNICE
Pravljične rokodelnice so nov, skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic 
(začetnica je Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka). Ustvarjalni kotički, kjer 
starši in otroci skupaj prebirajo knjige in ustvarjajo, omogočajo kvalitetno 
preživljanje prostega časa v knjižnici. Poleg branja in poslušanja bodo 
otroci razvijali domišljijo in urili fino motoriko. Pravljične rokodelnice vam 
bodo vsak mesec postregle z novo ustvarjalno idejo, v oktobru se boste 
lahko preizkusili v izdelovanju knjižnih kazalk. Pridite po prve vzorčke in 
potem vsak mesec, ideje vam bodo všeč.
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Vir: naslovna stran knjig

Vir: naslovna stran knjig

Vir: www.google.com

Vir: www.google.com

ponedeljek, 11. 10. 2021 in torek, 12. 10. 2021, ob 17.00            
BRANJE S TAČKAMI
TAČKE POMAGAČKE ponovno vabijo otroke, stare od 7 do 12 let, ki jim branje 
predstavlja oviro, da pridejo, da bodo ob psički Luni in  psičku Bachu prema-
govali svoje težave pri branju. Za srečanje z njima je potrebna predhodna 
prijava (osebno, po telefonu (04/592-38-83) ali preko e-pošte siktrz@trz.
sik.si.  

četrtek, 14. 10. 2021, ob 17.00            
URA PRAVLJIC
Nekega večera je po cesti hodil plašček. Bil je osamljen, zeblo ga je in strah 
ga je bilo, saj se je že večerilo in počasi so se prižigale prve luči. Nato pa je 
po cesti prišla lepa deklica. Zagledala je ubogi plašček in pritekla k njemu.

četrtek, 21. 10. 2021, ob 17.00            
URA PRAVLJIC
Nekoč sta bila dva petelina, ki sta živela na istem otoku, vendar vsak na 
svojem gorskem vrhu. Eden je bil reven, drugi je bil bogat. Le kaj se jima je 
zgodilo?

četrtek, 28. 10. 2021, ob 17.00            
URA PRAVLJIC
V otroški sobici je poleg vseh igrač stal tudi prikupen hranilnik iz gline v 
obliki prašička. Seveda je imel na hrbtu režo in dostikrat je bil tako poln, da 
niti žvenketati ni mogel več. Kaj je lahko sploh počel?

od ponedeljka, 25. 10., do petka 29. 10. 2021, od 10.00 do 12.00            
POČITNIŠKE DELAVNICE
Otroke, stare od 7 do 12 let, vabimo vsak dan od 10. do 12. ure na jesenske 
počitniške delavnice z naslovom  SPRETNO IN BARVITO. 

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

   Vir: interni arhiv


