
Oktobrski 

dogajalnik 
 

torek,  25. oktober,  ob 19.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

vhod skozi knjižnico 

Literarni večer s pisateljico  

Matejo Perpar  

ob izidu mladinskega romana Liza in zbirke 

skladbic Andantino po klavirskih tipkah 

Photo by lil artsy: https://www.pexels.com/ 

V tednu od 10. oktobra  

dalje se v  

Knjižnici Logatec in njenih  

enotah znova pričenjajo  

PRAVLJIČNE 

URICE. 

Knjižnica Logatec 

četrtek 17.00 do 18.00 

Krajevna knjižnica Rovte 

torek 17.00 do 18.00 

Krajevna knjižnica  

Hotedršica 

sreda 17.00 do 18.00 

 

Z oktobrom se pričenjata tudi  

Predšolska bralna značka 

In bralni izziv za odrasle Žarkolov. Zloženke 

in več informacij dobite v knjižnici in na naši 

spletni strani (od 1. oktobra dalje). 

KRAJEVNA KNJIŽNICA ROVTE 

Otvoritev likovne razstave Jožefa Matjašeca 

Moja zgodba  

Naslov logično izhaja iz raziskovanja in iskanja novih li-

kovnih poti, predvsem v tehniki akvarela. V igri akvarel-

nih barv so topli in hladni nanosi in s svetlobo ozadja 

usmerjeni v iskanje svetlobnih učinkov.  Najpogostejši 

motivi so izseki iz krajine. Na razstavi so predstavljena 

tudi dela v akrilu, ki segajo v bližnjo preteklost.  

Glasbeni nastop: Urška Sajovic na citrah.  

četrtek,  13. oktober,  ob 19.00 

Krajevna knjižnica Rovte 

Priljubljena mladinska avtorica logaških korenin, Mateja 

Perpar, bo predstavila svoj najnovejši mladinski roman 

Liza #boljšilajfzavse #delovnizvezek. Z avtorico se bo pogo-

varjala Urška Orešnik. Večer pa bo tudi glasbeno začinjen, 

saj je nedavno izdala tudi zbirko skladbic  Andantino po 

klavirskih tipkah. Z verzi in glasbo bosta s pianistom Vladi-

mirjem Mlinarićem predstavila skladbice iz zbirke, na kon-

cu pa skupaj izvedla še šaljivi šanson Glistango, ki sta ga 

leta 2019 ustvarila za natečaj samospevov SpevSLAM.  



V sodelovanju s Hišo Sadeži družbe Logatec 

V Tednu otroka 

Urška Orešnik 

Branje je potovanje - potujmo skupaj! 

 

Na osrednji prireditvi v Žigonovem letu 2022 bodo člani 

uredniškega odbora Branka Novak, Anja Sedej Korenč in 

Andrej Korenč predstavili monografijo, ki Žigonovo foto-

grafsko in pesniško delo umešča v slovenski umetnostni 

prostor.  
 

Glasbena spremljava: Duo Boštjan Šen - Vid Sark 
 

Prireditev bo spremljala razstava risb Vida Sarka v različnih 

tehnikah na Žigonovo poezijo. 
 

Knjiga bo naprodaj tako na prireditvi kot po njej v Knjižnici 

Logatec, njena cena je 40 €.  

torek,  18. oktober,  ob 19.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec,  

vhod skozi knjižnico 
ponedeljek, 3. oktober, ob 16.30, 

Hiša Sadeži družbe Logatec 

Literarni večer s pisateljico in pesnico 

Tino Arnuš Pupis 

četrtek, 6. oktober, ob 19.00, 

Velika dvorana narodnega doma Logatec 

vhod skozi knjižnico 

Ob Tednu otroka, začetku pravljičnih ur  

in Predšolske bralne značke 

Predstava za otroke  

VEŠČILNICA 

Oktober—evropski mesec ozaveščanja o dislek-

siji, praktična delavnica z dr. Tanjo Černe  

Vabljeni na skupno bralno doživetje - najprej bomo skupaj 
prebrali zgodbo, potem pa se pogovorili o našem bralnem 
doživetju.  

Tako bomo izkusili, kako poteka delo v bralnem krožku in 
spoznali prijetne učinke pogovarjanja o branju. Primerno 
za odrasle bralce (18+). Z vami bo brala Urška Orešnik, 
bibliotekarka iz Knjižnice Logatec. 

torek, 4. oktober, 17.00 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec* 

vhod skozi knjižnico 

sreda,  12 . oktober, ob 18.00 

Prešernova dvorana  

Slavnostna prireditev ob izidu knjige Prost 

Literarno in fotografsko delo Andreja Žigona (1952–2003)  

Pozno jeseni je na prostranem polju ostala ena sama 

buča.  Buča, ki je bila tako zelo velika, da je ni bilo moč pre-

makniti – Buča debeluča. Zdolgočasena in premražena  je z 

veseljem čez zimo v svoje zavetje sprejela male gozdne 

živali in jih s pomočjo otrok ubranila pred tistimi, ki so  jih 

ogrožali. A spomladi je buča spet ostala 

sama. Nič več ni bila trda kot jeseni in ko 

je nanjo sedel medved, od Buče debe-

luče ni ostalo nič.  Ali pač …  

Tina Arnuš Pupis je v Logatcu živeča 

pisateljica in pesnica.  Napisala je že 

nekaj otroških knjig, ki so bile tudi 

nagrajene (Bele vrane, Zlata hruška). 

Pesmi in prozo objavlja tudi v otro-

ških revijah Ciciban, Cicido in Galeb. 

Tu in tam zapiše ter objavi tudi kak-

šno pesem za odrasle. Z avtorico se 

bo pogovarjala Urška Orešnik.  Glas-

bena spremljava klarinetist Vid Pupis 

in učenci GŠ Vrhnika pod mentor-

stvom Metke Pupis.  

Delavnica je namenjena staršem otrok z disleksijo, 

disgrafijo in  disortografijo, strokovnim delavcem in 

drugi zainteresirani publiki. Spoznali bomo značilnosti 

teh treh specifičnih učnih težav v  osnovnošolskem 

obdobju ter načine pomoči v domačem in šolskem 

okolju. 

Tanja Slabe iz Knjižnice Logatec bo na delavnici pred-

stavila aplikacijo Kobi, učni pripomoček za učenje bra-

nja.  

Tečaj za uporabnike knjižnice  

Uporaba COBISSa  

Predava Borut Cigale  

sreda,  19 . oktober, ob 19.00 

Čitalnica Knjižnice Logatec 

Na kratkem tečaju se boste samostojno naučili iskati knjižnično 

gradivo v programu Cobiss+ in se seznanili z možnostmi, ki jih 

uporabnikom knjižnice ponuja portal Moja Knjižnica. Tečajnikom 

bodo na voljo tudi računalniki, na katerih bodo lahko preizkusili 

pridobljeno znanje. Predstavili bomo tudi mobilno aplikacijo mCo-

biss.  

Prosimo, da pred delavnico poskrbite, da imate urejeno geslo za 

Mojo knjižnico. Informativne prijave sprejemamo v knjižnici in na 

elektronskem naslovu borut@knjiznicalogatec.si.  


