
Majski 

dogajalnik 

četrtek, 26. maj, ob 17.00, 

ploščad pred Knjižnico Logatec 

Na naših podružnicah 
Zaključek Predšolske bralne značke 

Predstava Teatra Cizamo 

Kapitan Glista in Enonogi Jack 

Ob zaključku še ene Predšolske bralne značke, vas lepo 

vabimo na čisto pravo gusarsko predstavo. 

Vsi, ki so predšolsko bralno značko opravili, bodo dobili 

tudi priznanja in nagrade. 

Opis predstave: 

Na videz strašna in neustrašna, v resnici pa ne preveč bis-

tra in ne preveč pogumna popotna gusarja se potikata 

naokrog. Seveda sta vedno pripravljena na pravo gusarsko 

zabavo z rumom in prepevanjem. Najrajši se postavljata 

pred otroki in jih  "izzivata", še posebej manjše od sebe, 

pri čemer pa ponavadi potegneta kratko.   

Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. 

V primeru slabega vremena bosta predstava in podelitev 

priznanj v Veliki dvorani Narodnega doma Logatec, z vho-

dom skozi knjižnico.  

Darja Vrana 

Divji nabiralniško-zeliščarski sprehod 

četrtek, 12. maj, Krajevna knjižnica Rovte, 

Ob 18.00 (dobimo se pred knjižnico) 

 

Lepo vas vabim, da se srečamo v Naravi, na našem doma-

čem terenu in ga kot takega skupaj spoznamo. Tu ne bo 

šlo toliko za to, kaj bomo tam našli in nabrali ampak bolj 

zato, kako, zakaj, čemu in s kakšnim odnosom bomo to 

počeli. Ko si bomo dopustili pogledati na strupenost, gren-

kobo in vse "nevarnosti", zablodele vernosti in (ne)

razumevanje naravnega okolja z drugačnimi očmi, ko se 

bomo tam na licu mesta lahko prepričali v njeno  neizčrp-

no hranilno, zdravilno in čarno moč, ko si bomo skupaj 

podelili pogum in sopomoč pri premagovanju vseh strahov 

in ovir ki nas držijo v pesti današnjega potrošniškega sveta 

in v naših conah udobja, vam zagotavljam, da nam bodo 

samonikle užitne divjinke in zdravilne zeli kar same skakale 

v naše košare. 

Foto: Šimen Zupančič  



 VEŠČILNICA 

Ana Verdinek 

Kako podpreti razvoj svojega dojenčka 

četrtek, 19. maj, ob 19.30 

Velika dvorana Narodnega doma  

 

Znanost nam je pomagala poglobiti poznavanje človeka, 

pa vendar na številna vprašanja o človeku ne zna in ne 

more odgovoriti. Človek in človeško življenje ostajata veli-

ka skrivnost. Številni znanstveniki in laiki so v različnih zgo-

dovinskih obdobjih iskali odgovore na vprašanja vrednosti 

človeškega življenja in njegovega spoštovanja od spočetja 

do smrti. Obdobja človekovega življenja in soočanje s krh-

kostjo človeškega bivanja nas kot posameznike vednozno-

va postavljajo pred vprašanja nedotakljivosti in svetosti 

človeškega življenja. Ohranjanje človekovega dostojanstva 

predstavlja tako individualno kot kolektivno vrednoto, 

vendar nas v konkretnih situacijah sooča tudi z vrsto etič-

nih dilem. Na nekatera od teh vprašanj bomo skušali odgo-

voriti s pomočjo prof. dr. Jožeta Balažica. Skozi različne 

vidike bomo skušali osvetliti in razmišljati o vrednosti člo-

veškega življenja, tudi v povezavi s pandemijo novega ko-

ronavirusa, ki odpira mnogo vprašanj. 

Opis gosta: 

prof. dr. Jože Balažic je zdravnik specialist sodne medicine, 

ki je zaposlen na Inštitutu za sodno medicino. Strokovno 

se ukvarja predvsem z raziskavami na področju DNA. Je 

predstojnik Katedre za sodno medicino in deontologijo na 

Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava bo-

dočim zdravnikom. Je član Komisije za medicinsko etiko 

Republike Slovenije. Aktivno se vključuje v javne debate in 

polemike na različnih področjih. 

Nikolajeva srečanja 

prof. dr. Jože Balažic  

Vrednost človeškega življenja  

 

Vabimo vas na že peto edicijo dogodka Prevetrimo omare, 

tokrat z razširjenim in obogatenim programom: 

- IZMENJEVALNICA oblačil, obutve, igrač, gospodinjskih 

predmetov (sprejemamo le dobro ohranjene stvari, zažele-

no je, da toliko, kot prinesete, tudi odnesete) 

- BUKVARNA starih odpisanih knjig, knjige lahko tudi izme-

njate 

- STOJNICE S TRAJNOSTNO MODO, na katerih boste lahko 

našli lokalne dobre prakse – oblačila iz druge roke, predela-

na oblačila itn. 

- APARATI NA TURNEJI, potujoča učilnica E-transformer 2.0: 

izmenjevalnica ter pregled in diagnostika malih aparatov, 

kjer lahko prinesete še delujoče aparate, jih izmenjate ali pa 

jih prinesete v brezplačni pregled in diagnostiko (Servis Jur-

co, ki bo za vas preveril tudi dobavljivost rezervnih delov, za 

morebitno popravilo aparata pa se boste dogovorili z njim 

na licu mesta. V vozilu si lahko pogledate tudi zanimive vi-

deoposnetke o pravilnem ravnanju z e-opremo in o krož-

nem gospodarstvu, ogledate muzej aparatov ter preizkusite 

retro računalniške igrice. Aktivnost poteka v organizaciji 

družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Spodbujamo e-krožno 

pod geslom Še sem uporaben. 

Prireditev se bo odvijala na ploščadi pred Knjižnico Logatec. 

V primeru slabega vremena pa v Narodnem domu Logatec. 

Ko v širšo družino pride dojenček, so mladi starši pogostokrat 

zbegani in v stiski, saj si želijo s svojim delovanjem kar najbolj 

podpreti razvoj otroka, starejši pa so vsevedni in s svojimi na-

sveti mladih staršev ne podprejo vselej.  

Praktično predavanje je namenjeno vsem, ki si želijo izvedeti, 

kako rokovati z nežnim bitjem, ki potrebuje našo pomoč in 

bližino. Ana Verdinek je študentka Pedokinetike® in diploman-

tka Športne vzgoje ter magistrica Inkluzivne pedagogike. 

Pedokinetike se uči pri utemeljiteljici te metode, Andreji Semo-

lič, ki je v slovenski družbi znana po izjemnih rezultatih pri 

vzpostavitvi gibalnih vzorcev pri dojenčkih, malčkih z težavami 

v gibalnem razvoju ter z odraslimi, ki imajo motnje v gibanju 

zaradi različnih poškodb. 

Na praktičnem predavanju se bomo naučili, kako vzpostavljati 

odnos z dojenčkom in kaj mu naši prijemi nudijo. Spoznali bo-

mo, kateri prijemi, dotiki in smeri gibanja so tisti, ki jih otrok 

organsko potrebuje za zdrav razvoj.  Omenjeni prijemi so po-

gosto prav drugačni od predstave starša, kaj je za otroka do-

bro, ljubeče in skrbno.  

Obvezne prijave na prireditve@knjiznicalogatec.si, ob prijavi 

napišite starost dojenčka, konkretna vprašanja in kontakt. Šte-

vilo mest na delavnici je omejeno.  

sreda, 11. maj, ob 13.00,  

Prešernova dvorana  


