DAN ZA POLETAVCE
KNJIŽNICA LOGATEC
sobota, 28. september

BRALNI KROŽEK ŽAREK

KNJIŽNICA LOGATEC

Verjamemo, da imajo knjige posebno moč, ki nas lahko

zdravi,

SEPTEMBRSKI
DOGAJALNIK

nam pomaga v življenju in nas
Vse Poletavce in NajPoletavce, ki ste vse
poletje pridno brali in v knjižnici oddali izpolnjene bralne sezname, vabimo na
skupno druženje! Na prireditvi bomo tudi
izžrebali nagrade in se podružili z znanim
mladinskim pisateljem.

Majice in priznanja boste lahko prevzeli od 9.30 do 10.00.
Ob 10.00 bo nastopil naš gost,
Mladinski pisatelj

ŽIGA X. GOMBAČ.

združuje. In da se

ta moč često

odkrije šele s pogovorom o prebranem. Zato prisrčno vabim vse

bralne navdušence, da se pridružijo naši skupini, ki se srečuje
enkrat mesečno in pogovarja o
prebrani knjigi.
Urška Orešnik, mentorica krožka
Za prijave in informacije pišite na:
urska.oresnik@log.sik.si

»Vsaka knjiga je skrivnost. In če prebereš vse
knjige, kar jih je bilo kdaj napisanih, je tako, kot
da si prebral velikansko skrivnost. In kolikorkoli
se že naučiš, se naučiš samo to, da je še toliko
vsega, česar se moraš naučiti.«
Sherman Alexie, Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom

ZDRAVO Z NARAVO

VEŠČILNICA

DAN BREZ AVTOMOBILA

KNJIŽNICA LOGATEC

PREŠERNOVA DVORANA

CANKARJEVA ULICA

četrtek, 12. september, ob 19.00

sreda, 18. september, ob 18.00

petek, 20. september

Dario Cortese:

Veščilnica - Ekopridelava

Od 16. do 19. ure – BUKVARNA

Borelioza,

rastline in moč

Ste naveličani polžev, strun in drugih škodljivcev?

Ekološki načini razkuževanja vrtov
in rastlinjakov Triki, nasveti in postopki za delo z ekološkimi sredstvi

Posvojite odrabljene, odpisane in poškodovane
knjige na naši stojnici na Dnevu brez avtomobila. Kaj je lepšega kot vožnja z vlakom ali avtobusom v družbi dobre knjige?

Predava: Mitja Križan, strokovnjak za
naravno oskrbo rastlin

Kako spoznamo okuzbo z
boreliozo in kaksni so znaki?
Katera so močna zelisča proti boreliozi? Kaj sploh je borelioza in kaksne so mogoče
vzporedne okuzbe? Na vsa ta
vprasanja bo odgovoril nas
gost, Dario Cortese, poznavaleč zelisč in divje hrane.

Mobilna knjizniča, London ok. 1930

predhodna prijava zaželjena na 031 329 507 ali
info@ekopridelava.si

