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Razpihajmo lučke znanja

torek, 17. 9. 2019, ob 19.00                                   
NAJLEPŠE STVARI SO ZASTONJ
Vabimo vas na potopisno in tudi domoznansko obarvano predstavitev čudovitih doživetij slovenske narave in 
za začetek kar v drobovje Begunjščice. Predstavil jo bo geograf in pevec po srcu Igor Drnovšek. Predstavljene 
poti niso namenjene osvajanju velikih vrhov in obiskom dobro znanih krajev, ampak usmerjajo k manj znanim 
zanimivostim, prezrtim kotičkom in iskrivim doživetjem. Najlepše stvari so zastonj je zelo uspešen vodnik, ki 
je bil za slovenske razmere natisnjen v neverjetni nakladi 1.000 izvodov,  bil je razprodan in ponatisnjen.

torek, 24. 9. 2019, ob 19.00              
BESEDARIJE: Pomagam, ker lahko
Vsako jesen in pomlad nekaj članov Društva upokojencev Tržič smelo podeli z ostalimi svoje zapisane spomine, 
pesmi, izkušnje ... Letošnje Besedarije bodo obarvane s prostovoljstvom, kakor (so)ga doživljali/jo tisti, ki 
delajo na različnih področjih in jim še na misel ne preide, da bi pričakovali plačilo. Zapisane izkušnje in občutki 
pa dodatno bogatijo človeka in njegovo notranjost.

torek, 1. 10. 2019, ob 19.00
DOMOZNANSKI VEČER
Vabimo vas na domoznanski večer Gor pa dol po pvac: Bili so ansambli. Bogati glasbeni zgodovini Tržiča 
so svoj pečat dale tudi instrumentalno-vokalne zasedbe, ki so zaznamovale vsaka svoj čas. Obujali bomo 
spomine z glasbenimi ustvarjalci in njihovimi bližnjimi ter predstavili zbrano fotografsko in zvočno gradivo o 
ansamblih, ki so zaznamovala tržiške prireditve in plesišča od konca druge svetovne vojne do sedemdesetih 
let 20. stoletja.

ZA OTROKE
ponedeljek, 9. 9. 2019 in torek, 10. 9. 2019, ob 17.00               
BRANJE S TAČKAMI
TAČKE POMAGAČKE vabijo otroke, stare od 7 do 12 let, ki jim branje predstavlja oviro, 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).  

sreda, 11. 9. 2019, med 9.00 in 12.00  
DOPOLDANSKI BRALNI MARATON
Dogodek, na katerem bodo bibliotekarke in bibliotekar pol ure brali najlepše pravljice, zgodbe, basni in pesmi, 
je namenjen skupinam vrtca, ki se za čas obiska predhodno dogovorijo v knjižnici do 10. septembra 2019.

četrtek, 12. 9. 2019, ob 17.00                     
URA PRAVLJIC: O miški, ki je iskala sir
S prvo pravljico v jesenskem času bomo miški pomagali poiskati sir. Miškin želodček hudo kruli, zato odide na 
pot, da si poišče kaj za pod zob. O, kaj bi dala, da bi našla košček sira. A na žalost v gozdu najde le kos rumene 
plastike. Kos rumenega papirja … Same odpadke. Le kaj bo z njimi?

četrtek, 19. 9. 2019, ob 17.00                     
URA PRAVLJIC: Evropski teden mobilnosti
Od 16. 9. do 22. 9. 2019 poteka EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI. Bibliotekarji v knjižnici bomo s pomočjo pravljic 
na temo prometa vsebine otrokom podali na njim razumljiv način. Igrali se bomo poučne igre Šofer ne jezi 
se, Spomin v prometu, Trije v vrsto, Tržiški čevelj za varno hojo, Črni avto, En(ka) v prometu, Bus-domine … Igre 
nam bodo za kratek čas posodili na Občini Tržič. 

petek, 20. 9. 2019, ob 17.00                     
ZAKLJUČEK POLETAVCEV
Dragi Poletavci in Poletavke, priletite v knjižnico na zaključno prireditev, po priznanje in majico, sodelujte 
v žrebanju za glavno nagrado – skiro, ki ga podarja podjetje Hervis. Marsikaj se bo dogajalo na zaključni 
prireditvi. Z nami bo KUD Ampus, ki nas bo odpeljal na popotovanje skozi čas. Podali se bomo v srednji vek, se 
igrali srednjeveške družabne igre, tekmovali in se zabavali.

četrtek, 26. 9. 2019, ob 17.00                     
URA PRAVLJIC: Gibanje je lahko zabavno  
Poznate fantka ali punčko, ki nikoli ne miruje? Tudi mi! Kaj se zgodi, ko fantek Marko pristane v deželi Hop, 
kjer se seznani s čudovitim svetom gibanja in kako je le to povezano z jasnejšim razmišljanjem in počutjem?
Na tokratni uri pravljic bo otroke in starše v to deželo (zelo gibalno obarvano) popeljala Katja Gaber Vodopivec, 
diplomirana fizioterapevtka, zagovornica zdravega gibanja, ki v mamicah in očkih zna spet odkriti otroka.

sobota, 28. 9. 2019, med 11.00 in 15.00                    
D-OŽIVI SREDNJI VEK V ŽIGANJI VASI
Sodelovanje na prireditvi D-OŽIVI SREDNJI VEK V ŽIGANJI VASI z animacijo, z branjem, knjigami in delavnico na 
temo srednjega veka.

4. 9. 2019 - 26. 10 2019 ob 17.00                     
PRAVLJICE v Galeriji Paviljon NOB
Tudi letos bomo ob razstavi otroških ilustracij, tokrat ilustratorja Marjana Mančka, ki jo je pripravil Tržiški 
muzej v Galeriji Paviljon NOB, otrokom tržiških vrtcev pripovedovali pravljice. Pravljice, ki jih je ilustriral in/ali 
napisal Marjan Manček: Zlata ribica, Zrcalce, Peter Klepec, Pedenjped, Kužek Vuf, Ovčka Be …

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

V SEPTEMBRU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO 
ZA ODRASLE

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019
OD 8. 9. DO 13. 10. 2019,  KATEREGA URADNI PODPORNIK JE TUDI OBČINA TRŽIČ.

Mnogo dogodkov z enim ciljem: povečati število bralcev, da bi bil svet lahko lepši.
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