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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.

Razpihajmo lučke znanja

ZA ODRASLE
torek, 13. 10. 2020, od 9.00 – 18.00        

DIGITALNO = REALNO = NORMALNO
V realnosti poznamo svoje meje. Svet je otipljiv in poznan, to je cona udobja. Zgodi se, 
da posameznika vznemirjenje pri odkrivanju novega vodi po poteh digitalnih, virtualnih, 
obogatenih, razširjenih in navideznih svetov. Ali so ti svetovi kaj manj resnični in občutki kaj 
manj realni? Pripravljamo vam izkušnjo prepletenosti virtualnega in fizičnega. 
Uspešna organizacija in izvedba lanskoletnega celodnevnega dogodka DIGITALNO = REALNO 
= NORMALNO, za katerega smo prejeli Nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši 
projekt splošnih knjižnic v letu 2019, nas tako navdihuje kot tudi zavezuje, da vam tudi letos 
pripravimo tovrsten poseben in odličen dogodek. V veliki dvorani na Balosu 4 bodo z nami 
podjetja Universal Robots, Inštitut 4.0 oz. HandsOnBox, Triglav Lab, CtrlArt in Marko Cafnik. 
Letos dogodek širimo tudi izven zidov knjižnice na tehniški dan Osnovne šole Bistrica. Tam 
bodo podjetja 505 VR, Pro Virtuala, Notr.si, SIMATHLON, CtrlArt, Meet&Code, Kobi, Biblos in 
AR knjige. 
Obiskovalci se boste prelevili v arhitekte in iz lego kock programirali robota. Natančno si 
boste ogledali delovanje industrijskega robota – kobota in mu na intuitiven, interaktivni 
način določili gibanje. Preizkusili se boste v vlogi voznika in na virtualnem simulatorju 
varne vožnje testirali svoje vozniško znanje in spretnosti. Potopili se boste lahko v virtualni, 
obogateni svet preteklosti pri ogledu mesta. 
Če ste dogodek lani zamudili in vam je bilo žal, pridite letos. Poskrbeli bomo za vznemirljivost 
in seveda za  varnost. 
Za simulacijo Drajv, virtualni simulator varne vožnje (Triglav Lab), se predhodno prijavite na 
siktrz@trz.sik.si ali 04 592 38 83

V OKTOBRU 2020 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO 

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

Vir: osebni arhiv

Časovnica PROGRAM
Balos 4, 9.00 do 13.30 Osnovna šola Bistrica, Osnovna šola Križe, Osnovna šola Tržič

OŠ Bistrica, 8.20 do 12.40 Tehniški dan na OŠ Bistrica

Balos 4, 10.00 do 18.00 Drajv,  virtualni simulator varne vožnje -  zainteresirana javnost

Balos 4, 14.30 Uvod in pozdravni nagovor – Marinka Kenk-Tomazin, direktorica Knjižnice dr. Toneta Pretnarja
Pozdravni nagovor – mag. Borut Sajovic,  župan Občine Tržič

Balos 4, 14.30 do 18.00 Predstavitev in prikaz XR tehnologij in rešitev ter preizkus naprav - podjetja, zainteresirana javnost
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Vir: osebni arhiv

ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 19.00            
LITERARNI VEČER -  Marko Radmilovič: Kolesar 
Marko Radmilovič iz Svečine je novinar, režiser in scenarist. Več let je bil zaposlen kot 
novinar na Valu 202, zanj še vedno pripravlja tedenske glose Zapisi iz močvirja. Te so 
začinjene s finim smislom za humor, zato je zanje leta 2014 prejel tudi Ježkovo nagrado.
Tokrat bomo predstavili njegov prvenec Kolesar, ki je ocenjen kot »svojevrsten presežek 
v zgodovini slovenskega kriminalnega žanra«. Delo je napisano tudi po delno resničnih 
zgodovinskih dejstvih, saj v zgodbo vplete slovenskega interniranca Janeza Godca. V recenziji 
knjige piše: »Radmilovič ustvarja zvrst, ki zahteva široko razgledanost in izobraženost in 
ga zagotovo lahko štejemo med avtorje, ki še premore notranjo svobodo in velik smisel za 
samoironijo.«  

V pogovoru z avtorjem bomo bolje spoznali njega osebno in roman, ki je izšel pod okriljem 
založbe Beletrina.

ponedeljek, 26. 10. 2020, ob 19.00          

POTOPIS – Čez Južno Ameriko s kolesom
Aleš Juvanc je zvezdnik, za katerega bi lahko zapisali, da ga bolje poznajo po svetu kot v 
Sloveniji, saj je s kolesom prevozil tako rekoč ves planet. V svojem kolesarskem potopisnem 
predavanju nam bo predstavil pot čez Južno Ameriko. Kolesarsko pot je začel v Buenos 
Airesu, v Argentini. Na meji z Brazilijo si je ogledal čudovite slapove Iguazu in pot nadaljeval 
v Paragvaj, kjer je obiskal finale nogometne tekme južnoameriškega pokala. Kolesaril je 
spet v Argentino in nato v Bolivijo, kjer je premagal visoke prelaze v Andih, ki so mu zaradi 
nadmorske višine povzročali težave z dihanjem. Po dveh mesecih in dobrih 5000 km na 
kolesu je pot sklenil v Limi, v Peruju.

od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021      
bralna značka KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE
Od 1. 10. 2020 do 30. 4. 2021 v knjižnici poteka že 9. 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.

Vir: https://beletrina.si/uploads/media/
person/0001/03/thumb_2534_person_medium.

jpeg

Vir: osebni arhiv avtorja
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Razpihajmo lučke branja

V OKTOBRU 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).

ob četrtkih, ob 17.00            
KLASIČNA URA PRAVLJIC
Kdo med nami se ne spominja, kako nam je mama ali babica pripovedovala pravljico, ki 
smo jo imeli tako radi, da smo jo želeli poslušati vedno znova in znova? Bibliotekarji in 
bibliotekarke bomo ob četrtkih otrokom pripovedovali najlepše slovenske, ljudske in tuje 
pravljice.
Klasične ure pravljic bodo potekale na otroškem oddelku knjižnice. Zaradi zagotavljanja varnostne razdalje 
po priporočilih NIJZ-ja lahko na pravljico sprejmemo največ 9 otrok, ki so dovolj samostojni, da pravljice 
poslušajo sami, brez prisotnosti staršev. Ustvarjalnic po pravljični urici do nadaljnjega ne bo.

četrtek, 8. 10. 2020, ob 17.00                  

URA PRAVLJIC – Tri kepice prometa 
Predstava Miškinega gledališča nas bo tokrat popeljala v svet prometa. Iskriva zgodba 
Tri kepice prometa se odvija na križišču A1, kjer gospod Semafor usmerja promet in skrbi 
za varnost malčkov. Na njegovem križišču se po nerodnosti znajde tudi Perko, neveden 
pingvinček iz južnega pola. Želi se vrniti nazaj domov, a žal ne pozna prometnih predpisov 
in pravil obnašanja v prometu.
Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov zaradi Covid-19 je potrebna predhodna prijava obiska predstave 
na elektronski naslov siktrz@trz.sik.si ali na telefon 04 592 38 83. Zaradi prostorske omejitve je predstava 
primerna za otroke, ki so dovolj samostojni, da lahko predstavo spremljajo brez prisotnosti staršev.

Vir: https://www.miskinogledalisce.com/

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

Vir: www.google.si
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Vir: http://www.tackepomagacke.si/
terapevtski_psi/

Vir: osebni arhiv

Vir: osebni arhiv

ponedeljek, 12. 10. 2020, 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 psičku premagovali svoje težave pri branju. Kuža 
je prijazen poslušalec, ki ne kritizira zatikanja, napak, ni nestrpen in se ne posmehuje. Za 
srečanje je potrebna predhodna prijava (osebno, po telefonu ali preko e-pošte).  

četrtek, 15. 10. 2020, ob 17.00                           
KLASIČNA  URA PRAVLJIC

četrtek, 22. 10. 2020, ob 17.00                            

URA PRAVLJIC – PGD Tržič     
Oktober je mesec požarne varnosti, zato vsako leto eno uro pravljic namenimo gasilcem. 
Bibliotekarji bomo pripravili pravljico ali dve na temo gasilstva in požarne preventive, obiskali 
pa nas bodo tudi gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Tržič. Predstavili bodo osebno 
varovalno opremo in orodje, ki ga največkrat potrebujejo pri nalogah gašenja in reševanja. 
Ob koncu se bomo skupaj sprehodili še skozi gasilski dom in si ogledali gasilska vozila. 
Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov zaradi Covid-19 je potrebna predhodna prijava obiska na elektronski 
naslov siktrz@trz.sik.si ali na telefon 04 592 38 83. Zaradi prostorske omejitve je ura pravljic primerna za 
otroke, ki so dovolj samostojni, da lahko vsebino spremljajo brez prisotnosti staršev.

četrtek, 29. 10. 2020, ob 17.00                           
KLASIČNA  URA PRAVLJIC

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 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 boste prejeli nagrado.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite! 

Prireditve je omogočila Občina Tržič.


