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Tudi letos vabimo vse otroke od 7-12 let, da se pri-

družijo poletnemu bralnemu projektu POLETAVCI.  

Vsak Poletavec sprejme izziv, da v času od 10. junija 

do 10. septembra 30x bere po pol ure. Podrobnejša 

navodila in zloženke dobite na www.poletavci.si in v 

knjižnici od 10. junija dalje. 

 

Prav tako vabimo bralce, stare od 13 do 16 let, da se 

pridružijo NAJ POLETAVCEM. Več informacij dobite 

na najpoletavci.si in v knjižnici.  

Na naših podružnicah 

Pustolovščine v namizno igralnem svetu 

Vabljeni, da se nam pridružite na festivalu Poletje v 

Rovtah, kjer boste z nami odkrivali svet iger, ki ga po-

nujamo v okviru naše igroteke.  

Za nasvete za počitniško branje pokukajte na:  

četrtek, 30. junij, ob 9.00, 

Kovk, Rovte  



 

 

 

torek,  14 . junij, ob 19.30 

Ploščad pred Knjižnico Logatec 

Knjiga je pregled ženske literarne ustvarjalnosti od 

prvega besedila, ki mu je bilo pripisano žensko 

avtorstvo, do obdobja modernizma, ko je Virginia 

Woolf opozorila na pomen gmotnih razmer v 

ustvarjalnem procesu. Avtorica kronološko zasle-

duje pojavljanje avtoric v svetovni književnosti in 

išče odgovore na naslednja vprašanja: Katere av-

torice so imele glas, ki je bil lasten in povsem ne-

primerljiv z drugimi glasovi? Ali so bile kljub temu 

med njimi vendarle tudi podobnosti? Kako so do-

življale dela svojih predhodnic? Kako so kot ženske 

v svojih literarnih besedilih nagovarjale, razumele, 

ljubile in spoštovale druge ženske, kako so se po-

skušale uveljaviti kot enakovredne sogovornice 

izobraženim obiskovalcem literarnih salonov in se 

jim postaviti po robu kot avtorice z lastnim gla-

som? 

četrtek, 2. junij, ob 19.00, 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

Dogodek bodo popestrila tantrična besedila kan-

tavtorja Korina iz skupine Final Page. 

Češnjica bo tantrični, plesni nastop kizombe in ba-

chate v paru, z učiteljem Dejanom Bojcem iz plesne 

šole DeJa Vu Dance Passion. 

Z aranžmajem bo krasila cvetličarna Anja.    

Žejni ne boste, niti lačni, dobrote so v pečici, ki jih 

bomo tantrično pojedli. 

VABLJENI na tantrično doživetje.  

 Literarni večer ob zaključku bralnega izziva 

Žarkolov 

Katja Mihurko Poniž: 

Od lastnega glasu do lastne sobe 

sreda, 8. junij, ob 19.30, 

Ploščad pred Knjižnico Logatec in v knjižnici 

KD Novi oder:  

 Regratov venec  

v poklon Andreju Žigonu in nje-

govi katarzični poeziji. Predstava 

je nastala po scenariju, ki ga je 

napisal Primož Godina.   

Nastopili bosta Anda Ovsec in 

Špela Delux. 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvo-

rani Narodnega doma Logatec.  

Predstavi bo sledila otvoritev likovne razstave v prvem 

nadstropju knjižnice 

V srčni metež me ovij 

o  srčno hrepeneči  poeziji logaškega pesnika Andreja 

Žigona, upodobljeni v likovni govorici. Predstavila se 

bodo likovna dela v  slikarski in risarski tehniki članov 

UTŽO Logatec pod mentorstvom Darje Rupnik. 

Na likovni razstavi se bosta  srčno hrepeneče prepleta-

la likovni in literarni jezik.  Razstava bo na ogled do 8. 

julija 2022.  

Predstavitev knjige  

Anna Paynich 

Usodna energija 

ŽIGONOVO LETO:   

PREDSTAVA KD NOVI ODER LOGATEC in  

OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE  

UTŽO LOGATEC 

Z avtorico se bo 

pogovarjal knjižni-

čar Gvido Komar. 

Za dvig tantrične 

energije vseh po-

vabljenih bosta  

poskrbeli avtorica 

in Tina Anžič, tera-

pevtko zdravilnih 

zvokov in procesov. 

Doc. dr. Katja Mihurko Po-

niž  že več kot dve desetletji 

raziskuje žensko literarno av-

torstvo. Predava slovensko 

književnost in je raziskovalka 

na Univerzi v Novi Gorici. 

Z avtorico se bo pogovarjala 

Nina Gostiša.  


