
Januarski 

dogajalnik 
 

Literarni večer s pisateljico  

Matejo Perpar  

ob izidu mladinskega romana Liza in zbirke 

skladbic Andantino po klavirskih tipkah 

KRAJEVNA KNJIŽNICA HOTEDRŠICA 

Predstavitev slikanice Romana Trevna 

 Mamut Rudi 

N A  N A Š I H  P O D R U Ž N I C A H  POTOPIS  

Aleš Juvanc: Kolesarsko popotovanje po Srednji 

Ameriki 

torek,  31. januar,  ob 19.00 

Velika dvorana narodnega doma Logatec 

Pot sem začel v Mehiki, v Cancunu, in kolesaril po vseh 
osmih državah celinskega dela Srednje Amerike. Ob koral-
nem grebenu sem plaval z želvami, v bližini sem si ogledal 
majevske templje. Enako tudi v Belizeju in Gvatemali. Pot 
sem nadaljeval prek Salvadorja in Hondurasa ter prikole-
saril do Nikaragve, kjer sem za prestop meje potreboval 22 
ur. Kasneje so me tam okradli. Kolesaril sem v Kostariko in 
pot zaključil v Panami, v Ciudad de Panama, kjer sem mor-
al na letališču pustiti kolo. Skupaj sem v mesecu in pol 
prekolesaril 2786 km. 

Za več informacij o naših dogodkih poglejte na našo splet-

no stran www.knjiznicalogatec.si.  

Najdete nas tudi na:  

Facebooku / knjiznicalogatec 

Instagramu / logaskaknjiznica 

Fotografija: George Milton/Pexels 

ponedeljek,  23. januar,  ob 19.00 

Dvorana Stare šole (nad knjižnico) 

Nekega lepega dne je romar Nikolaju podarili Jakobovo 

školjko. Iz nje je sredi noči trobental sam mamut! Si morete 

misliti? Kam je mamut odpeljal Nikolaja in kaj se je zgodilo v 

Kamniku, odkrijte sami. Mogoče med iskanjem odkrijete 

tudi Veronikin zaklad? Avtor se v pravljici poigrava z ljudski-

mi izročilom in dediščino Kamnika ter simbolično išče  pro-

stor kamniškemu mamutu. (Mirjam Perez Zelenc) 

Roman Treven je zbiratelj 

ljudskega izročila iz okolice 

Hotedršice. Je tudi pisec 

otroških pravljic, ki temelji-

jo na slovenskem ljudskem 

izročilu. Doslej je bilo ob-

javljenih že pet njegovih 

pravljic: Barbara, kje si?, Na 

Gregorjevo se ptički ženijo, 

Lihardina gostija za pobali-

na, Vrtnar Janček in zarjan-

čki in Mamut Rudi. Slednja 

je v sodelovanju s Turistič-

no informacijskim centrom 

Kamnik izšla pri založbi 

Mimetik-design. Pravljico 

Mamut Rudi vam bo pred-

stavil s pomočjo kamišibaja.  



 

torek,  24. januar,  ob 18.00 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

ponedeljek, 9. januar, ob 19.00, 

Velika dvorana Narodnega doma Logatec 

vhod skozi knjižnico 

četrtek, 19. januar, ob 19.00, 

Prešernova dvorana Narodnega doma Logatec 

3. ŽIGONOV VEČER  

Zaključek Žigonovega leta 2022 

 

Darja Barborič Vesel: 

Vzgoja najstnika ali kaj še ostane vzgoji 

Veščilnica 

Nataša Kogoj:  

2023, moje najboljše leto do sedaj 

Na Žigonov rojstni dan in v letu, ko mineva 20 let od njego-

ve smrti, bomo počastili do sedaj precej spregledano Žigo-

novo fotografsko delo in si ga ogledali v multiviziji. 

 

 

 

 

 

 

 

Nastopili bodo: 

Andrej Korenč, fotograf, urednik fotografskega dela mono-

grafije Prost 

Urška Orešnik, Knjižnica Logatec 

Anja Sedej Korenč, glas 

kitarist Mario Kurtjak 

Ob prireditvi vas vabimo tudi k nakupu nedavno izšle mo-

nografije Prost: Literarno in fotografsko delo Andreja Žigo-

na. 

Pogosto pravimo, da se z najstništvom vzgoja nekako za-

ključi. Pa vendar se v času najstništva pojavlja množica situ-

acij, v katerih je nujno, da starši ne pustimo najstnikov sa-

mih. Hkrati je tudi jasno, da smo starši močan zgled, čeprav 

je včasih videti ravno obratno. Na predavanju se bomo po-

govorili o načinu vzgoje, ki povezuje starše in otroke ter 

omogoča starševski vpliv.   

 

 

 

 

Predavateljica ima bogate izkušnje na področju dela z otro-

ki, mladimi, študenti in starši, s katerimi je konstantno v 

stiku. Je zaprisežen praktik, ki se na vsakodnevni ravni znaj-

de v resničnih interakcijah na »terenu«, iz katerih se znova 

in znova nauči kaj novega. 

Če želite v letu 2023 ustvariti boljše rezultate, večjo prodajo in 

prihodke, bo potrebno nekaj spremeniti, dopolniti, delati druga-

če. Če želite v letu 2023 izboljšati svoj partnerski odnos, napredo-

vati v službi, poglobiti odnose z otroki ali starši, doseči osebno 

zadovoljstvo …, bo potrebno nekaj spremeniti, začeti razmišljati 

in delati drugače. 

Preden pa lahko delamo spremembe, moramo najprej vedeti, kaj 

si sploh želimo. Ustvariti moramo vizijo in si postaviti cilje. 

Kako enostavno in logično se to sliši in istočasno, če bi bilo tako 

lahko, bi bili vsi srečni, zdravi in uspešni? 

Na delavnici »Moje najboljše leto do sedaj«: 

- bomo najprej postavili temelje – naučili se boste, kako si 

ustvariti vizijo, 

- dobili boste konkretne korake kako postaviti cilje, ki so 

uresničljivi in ne bo ostalo le pri obljubah in željah, 

- spoznali boste konkretno orodje/tehniko kako se soočati in 

kako obvladovati spremembe, 

- 5 korakov samo-motivacije, da si boste res lahko ustvarili 

leto, kot ga še ni bilo. 

Delavnica bo izkustvena, zato s 

seboj prinesite zvezek in pisalo 

in predvsem željo, da si ustva-

rite najboljše leto. 


