Prireditve za november/listopad 2018
»Če Martin oblake preganja, nestanovitno zimo napravlja.«
PONEDELJEK, 5. 11. 2018
Pogovorna ura o nasilju v izvedbi društva BELI OBROČ
PRIČETEK: ob19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Osnovno poslanstvo društva je celovita pomoč žrtvam kaznivih dejanj in obveščanje
javnosti o spektru pomoči, ki jo nudijo. V okviru preventivnih dejavnosti izvajajo
delavnice in pogovorne ure na temo zdravih medosebnih odnosov.

PONEDELJEK, 12. 10. 2018
OSREDNJA PRIREDITEV OB 150. OBLETNICI ČITALNICE NA
SLOVENJEBISTRIŠKEM IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA
PRIČETEK: ob 19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Letos mineva 150 let od takrat, ko je dr. Josip Vošnjak v našem mestu ustanovil
čitalnico. Čitalnice so v 19. stoletju predstavljale središče slovenskega kulturnega in
političnega delovanja. Obletnico ustanovitve čitalnice bomo še posebej obeležili z
izdajo in predstavitvijo zbornika.

SREDA, 14. 11. 2018
Potopisno predavanje Mateja Koširja
INDONEZIJA - OD BALIJA DO SULAVEZIJA
PRIČETEK: ob 18:00, prostori knjižnice MAKOLE.
Vrhunci mesečnega potovanja po Indoneziji so zagotovo 9 milijonska prestolnica
Jakarta, hindujski Bali, nastop tradicionalnih balijskih plesov, pokušina kave Luwak
-le kaj je to, obisk skrivnostnega pokopališča etnične skupine Trunyan, nepozabni
otok Gili Air in podvodni ribolov z domačinom, dvo-dnevni vzpon na vulkan Rinjani
na otoku Lombok, iskanje strupenih varanov v nacionalnem parku Komodo,
tradicionalni in skrivnostni Sulavezi, edinstvena pogrebna slovesnost s tradicijo, ki
odraža mešanico žalosti in premoženja, žrtvovanje številnih bivolov in prašičev,
treking in spanje pri prijaznih domačinih, nepozabni svet otokov Togians,...

PONEDELJEK, 19. 11. 2018
Literarni večer z NOAHOM CHARNEYEM
PRIČETEK: ob 19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Literarni večer z ameriškim pisateljem in umetnostnim zgodovinarjem, avtorjem
knjige Slovenologija, To je po romanu Tat umetnin in monografiji o Jožetu Plečniku
njegova tretja knjiga, ki je izšla v slovenščini. Ste vedeli, da je Slovenija najlepša
dežela na svetu? O tem je prepričan ameriški pisatelj in umetnostni zgodovinar Noah
Charney. Po desetletju bivanja pri nas je Slovencem nastavil ogledalo v knjigi
Slovenologija. Charney, ki z družino prebiva v Kamniku, je knjigo posvetil svoji tašči,
saj jo ima »ornk rad«. V njej spregovori o tem, da je življenje v naši »pravljični« deželi
boljše kot drugje, tudi zato, ker za davke, ki jih plačujemo, dobimo največ. Bolj kot
Bled ga navdušuje Bohinj, ljubi kurente, bograč in vse, kar je narejeno s srcem.

SREDA, 21. 11. 2018
Potopisno predavanje Zarje Platovšek SEJŠELI
PRIČETEK: ob18:00, prostori knjižnice TINJE.
Sejšeli so skupina zelenih otokov v Indijskem oceanu. Zanje je značilna zelo ohranjena
in raznolika narava. Idilične peščene plaže, plavanja med pisanimi tropskimi
ribicami, kjer morje spominja na akvarij… Rezervat za ptice, kjer živi veliko število
endemičnih vrst, ki nimajo naravnih sovražnikov in zato gnezdijo kar na tleh…

DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC bomo v naši knjižnici praznovali ves teden, in
sicer od 19. do 23. novembra 2018. V osrednji in v vseh krajevnih knjižnicah se bodo
odvijali dogodki, na katere ste vljudno vabljeni, saj skupaj z nami praznujete tudi vi,
naši uporabniki. V tednu praznovanja vam bomo podarili brezplačen enoletni vpis za
odrasle za nove člane. Prav tako vabimo mlade bralce do 18. leta, saj se bodo lahko
vpisali brez plačila izkaznice.

