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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 20. februar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Gregor Zorn, univ. dipl. biolog: Uvod v zdravljenje s konopljo,  
predavanje. 
ponedeljek, 27. februar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Albert Mrgole, Leonida Mrgole ter Matija Bolčina: Izštekani najstniki in starši, 
ki štekajo, predstavitev knjige in predavanje. 
 
 
Otroški torki 

torek, 7. februar 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Alja Furlan: Velika knjiga o siru, predstavitev knjige za otroke. 
torek, 14. februar 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 21. februar 2017, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
Pravljica v španskem jeziku, pripoveduje ga. Vižin. 
 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 15. februar 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 22. februar 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 2. februar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Feri Lainšček: predstavitev knjige Češnjev cvet. Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal g. Orlando Uršič, 
urednik založbe Litera. G. Lainšček nam bo predstavil tudi zadnjo pesniško zbirko Demon ljubezni.  
četrtek, 9. februar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Gledališka predstava ob slovenskem kulturnem prazniku 2017: Nebojša Pop Tasić in Gledališče Glej: 

Kako sem postal Slovenec, tragikomična kabaretna izpoved, predstava. 

četrtek, 16. februar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice oziroma pri klavirju 

Darinka Kozinc: Les Goriciennes, predstavitev knjige. 

 

 

Bukvaklepet: 

četrtek, 23. februar 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

Klepet o knjigi: Arto Paasilinna: Dedu za petami. 

 

 

Mladinske dejavnosti 

od 1. decembra 2016 do 21. marca 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 
18 let: »Zasneženo zimsko branje«.  

 

 

Razstave 

od 23. januarja 2017 do 11. februarja 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Andrej Trampuš: Perzijska keramika, razstava barvnih tiskov. 

od 23. januarja 2017 do 10. februarja 2017, v osrednjem razstavnem prostoru 

Miha Pavšek in soavtorji: Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Maja Topole, Matija 
Zorn, vsi sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in Mihaela Triglav Čekada 
(Geodetski inštitut Slovenije): Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj Triglavskega 
ledenika.  

Leta 2016 je minilo sedem desetletij od prvih uradnih meritev Triglavskega ledenika. To je bila hkrati tudi 
ena prvih nalog istega leta ustanovljenega predhodnika današnjega Geografskega inštituta Antona  

Melika ZRC SAZU. Raziskovanje Triglavskega ledenika je najstarejši stalni slovenski raziskovalni  

projekt. 

od 13. februarja 2017 do 28. februarja 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Boža Bucik: razstava akvarelov. 
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