Prireditve za marec/sušec 2018
»Če je na Jožefovo lepo, bo tudi koruza obrodila lepo.«

PONEDELJEK, 5. 3. 2018
Predstavitev knjige MINKE GANTAR
KO IMAJO HORMONI ŽUR
PRIČETEK: ob 19.00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Minka Gantar je raziskovalka življenja in vsega, kar je povezano z življenjem, predvsem pa z
zdravjem človeka. Na enostaven način podaja svoje znanje in spodbuja ljudi, da začnejo popotovanje
do osebne sreče in zdravja. Prepričana je, da si lahko v večji meri pomagamo sami – ko imamo
dovolj znanja. V knjigi Ko imajo hormoni žur so združena mnoga spoznanja s področja zdrave
prehrane in osebnostne rasti. Knjiga je napisana za ženske, ki jih »premetavajo« hormoni, hkrati pa
je tudi priporočljiva za moške, da bodo lažje razumeli svojo žensko.

PETEK, 9. 3. 2018
Predavanje Ivana Brezovca
v sodelovanju z DRUŠTVOM ZELIŠČARJEV HERMELIKA
OHRANJANJE ZDRAVJA S PREVENTIVO
PRIČETEK: ob 18.30, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Z zeliščarsko dejavnostjo se je pričel ukvarjati leta 1987, ko je pričel s samozdravljenjem
zdravstvenih težav. Uspešno delo na sebi ga je navdušilo za zeliščarsko dejavnost tako, da si je doma
uredil vzorčni zeliščni vrt.

Predavanje o vrtnarjenju MIŠE PUŠENJAK
PRIČETEK: torek, 20. marca, ob 19.00, Knjižnica Josipa Vošnjaka SLOVENSKA BISTRICA.
PRIČETEK: četrtek, 22. marec, ob 18.30, prostori Osnovne šole Kajetana Koviča POLJČANE.
PRIČETEK: torek, 27. marca, ob 18.30, Dvorana Rudija Žnidariča OPLOTNICA.
PRIČETEK: sreda, 28. marca, ob 18.00, prostori Knjižnice MAKOLE.
Vsak vrtnar nabira svoje izkušnje več let in ga v domačem vrtu tudi preizkuša. Priznana avtorica
priročnikov Miša Pušenjak je s svojim vrtnarskim znanjem prava zakladnica znanja. Njeno
življenjsko poslanstvo je, da čim več ljudi navduši za pridelovanje zelenjave doma, na domačem vrtu
ali nekoliko več za vse tiste, ki nimajo časa ali možnosti za samooskrbo z zelenjavo in bi želeli
namesto uvožene jesti slovensko hrano. Na tem področju je v Sloveniji že prišlo do pozitivnega
premika in se končno zavedamo pomena domače hrane in domačega kmetijstva.

PONEDELJEK, 26. 3. 2018
Pogovorni večer ob pričetku 5. sezone BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE
z gledališko igralko Milado Kalezić
PRIČETEK: ob 19.00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Milada Kalezić, izjemna igralka, ki pravi, da je njeno življenje serija popolnoma napačnih odločitev
in predstav, je ponosna lastnica in nosilka Borštnikovega prstana za življenjsko delo. Gledalcem se
je vtisnila v spomin z danes že ponarodelim stavkom: »Jok brate, odpade.« iz filma To so gadi.
Pogovor bo vodil Dejan Kalan.

VELIKONOČNE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Dragi otroci, spoštovani starši, vabimo vas, da ustvarjate z nami.
Delavnice bodo potekale:
 Sobota, 10. 3. 2018, ob 9.00 uri v KNJIŽNICI KEBELJ.
 Ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 17.00 uri v KNJIŽNICI POLJČANE.
 Ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 15.00 uri v KNJIŽNICI MAKOLE.
 Sreda, 14. 3. 2018, ob 17.00 uri v KNJIŽNICI TINJE.
 Četrtek, 15. 3. 2018, ob 16. 30 uri v PIONIRSKI KNJIŽNICI SLOVENSKA BISTRICA.

Vošnjakova bralna značka za odrasle poteka od marca do novembra.
Prebrati je potrebno vsaj pet (5) del z izbrano tematiko - Od Vardarja do
Triglava. Bralec na priložen list zapiše avtorje in naslove prebranih del
ter nekaj svojih misli o prebranem. Izpolnjeno zgibanko odda knjižničarki
najkasneje do konca meseca oktobra 2018. V mesecu decembru 2018 bo
knjižnica organizirala prireditev ob zaključku bralne značke. Članstvo v
knjižnici ni pogoj za sodelovanje. Zgibanke so na voljo tudi v vseh
krajevnih knjižnicah Knjižnice Josipa Vošnjaka in na spletni strani
knjižnice www.knjiznica-slovenskabistrica.si.

