
Aprilski 

dogajalnik 
 

Literarni večer s pisateljico  

Matejo Perpar  

ob izidu mladinskega romana Liza in zbirke  

Jerneja Jošar: 

Vrtnarimo sonaravno in brez stresa 

Noč knjige: 

Bralna čajanka s Knjižno desetko 

Fotografija: Iona Motoc / Pexels 

torek,  25. april, ob 19.00, 

velika dvorana Narodnega doma 

petek, 21. april, ob 19.30, 

čitalnica Knjižnice Logatec 

Obvestilo: vse naše dogodke fotografiramo.  

Za več informacij o naših dogodkih poglejte na našo 

spletno stran www.knjiznicalogatec.si.  

Najdete nas tudi na:  

Facebooku / knjiznicalogatec 

Instagramu / logaskaknjiznica 

Vrtnarite lahko tudi, če     

nimate veliko časa, le dolo-

čene vzorce iz preteklosti je 

potrebno pozabiti in se lotiti 

vrtnarjenja na način, ki je 

bližje naravi.  

Obdelali bomo ključne točke, pri katerih po navadi  

delamo napake in postajamo suženj vrta: 

-Zakaj je prekopavanje tal pljuvanje v lastno skledo. 
-Preveč ali premalo gnojil – posledice so enake. Kako 
pravilno gnojimo. 
-Kaj moramo narediti, da ne bomo celo sezono vihteli 
motike in rahljali trde skorje. 
-Ali je zalivanje v vročini res vsakodnevna nuja – kako 
pravilno zalivamo. 
-Pleveli na vrtu, težava, ki jo rešimo samo z enim deja-
njem. 
-Vrt pred dopustom – ali ga lahko pustim samega? 

 

Vse bralne navdušence vabimo na sproščeno večerno 

bralno druženje – s seboj prinesite enega do tri knjižne 

naslove, ki so vas popolnoma navdušili in bi jih radi 

delili z drugimi.  Ob čaju si bomo tako izmenjali bralna 

priporočila, skratka, se pogovarjali o knjigah. Z vami 

bova svoje ljube knjige delile tudi Maja in Urška, ki 

ustvarjava Knjižno desetko. 

Da bomo vedeli, kolikšne količine čaja in  piškotov  
pripraviti, so zaželene prijave na:  
prireditve@knjiznicalogatec.si. 

mailto:prireditve@knjiznicalogatec.si


 

sreda, 12. april, ob 18.00, 

Prešernova dvorana 

torek, 4. april, ob 19.00, 

velika dvorana Narodnega doma 

četrtek, 6. april, ob 17.00, 

velika dvorana Narodnega doma 

Otroška predstava ob Andersenovem dnevu 

Lutke Velenje: 

Peter Nos 

Ob svetovnem dnevu etnologije 

Simon Prosen: 

Slovenija, čarobna dežela 

Veščilnica 

Urška Orešnik: 

Z vezenjem polepšajmo oblačila 

V predavanju se prepletajo vidni del (narava, prostor), 
nevidni del (energije, kačje črte) ter naša preteklost. 
Predstavljena bodo sveta mesta v naravi, megaliti, 
tičnice, tročani, staroselska arhitektura in simboli ter 
nesnovna dediščina. Vse to potrjuje, da živimo na 
enem izmed najbolj čarobnih delov sveta, imenova-
nem Slovenija. 

Simon pravi, da vse, kar je vidno, ne more obstajati 
brez nevidnega. Naši predniki so imeli modrost, ki so 
jo črpali iz narave; poznali so njene zakonitosti in da-
nosti. Z naravo so ravnali spoštljivo in so ji bili hvalež-
ni, zato so z njo živeli v simbiozi... 

Pokukajmo skupaj v varen svet brezskrbnega otroštva 
Petra Nosa, navihanega fantka, ki ima neizmerno do-
mišljijo in skupaj s prijatelji doživlja številne pustolov-
ščine. Seveda včasih tudi kaj ušpiči – še posebej v šoli, 
a nas zmeraj znova nasmeji s svojo iskrenostjo. Njegov 
nos pa nam ne da miru! Le zakaj ima zmeraj obvezane-
ga? 

Scenarij po motivih knjig Leopolda in Primoža Suhodol-

čana: Alice Čop 

Predstava traja 35 min in je primerna za otroke od 
treh let naprej.  
Prosimo, da na predstavo prihajate točno. Po za-
četku predstave vhod v dvorano ne bo več mogoč. 

 

Na delavnici se bomo spoznali 
z osnovami vezenja in s triki, 
kako lahko z vezenjem  
polepšamo ali celo popravimo 
(stara) oblačila. 
 
Zaželeno je, da s seboj 
prinesete kakšno oblačilo, ki 
bi ga radi obnovili z vezenjem 
(tekstil naj ne bo preveč  
raztegljiv/elastičen).  
Če imate doma kakšne  
pripomočke za vezenje (šivanke, pavlice, obroče), jih 
lahko prinesete s seboj, sicer jih dobite na delavnici. 
 
Prijave so obvezne (število mest je omejeno):  
prireditve@knjiznicalogatec.si. 

mailto:prireditve@knjiznicalogatec.si

