Prireditve za december/gruden 2018
»Prvi teden huda zima, osem tednov ne odkima.«
PONEDELJEK, 3. 12. 2018
Predavanje o demenci SLAVICE BIDERMAN po priročniku
RAVNOVESJE NA VISOKIH PETKAH
PRIČETEK: ob19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Demenca je vse pogostejša beseda v različnih okoljih, tudi tistih, ki skrbijo za
radoživost in pestrost življenja, da bi ljudje tej bolezni ubežali. Navajeni smo, da nam
za bolezenske tegobe predpišejo zdravila, ki jih jemljemo v odmerjenem času in
čakamo na učinek. Avtoričina spodbuda k življenju pa govori o plesu, o vonju
rožmarina, o branju, dihanju, o hvaležnosti, ustvarjanju, petju in še marsičem.

PONEDELJEK, 3. 12. 2018
Gledališka predstava MALI POLHEC v izvedbi
KUKUC GLEDALIŠČA
•
•

ob 8:30, Dom krajanov MAKOLE,
ob 18:00, avla Osnovne šole Kajetana Koviča POLJČANE.

SREDA, 5. 12. 2018
Predavanje Sonje Plaznik ŽIVETI Z DEMENCO
PRIČETEK: ob 18:00, prostori KNJIŽNICE MAKOLE.
Ko svojci ali bolnik sam prepoznajo prve znake demence, je potreben obisk pri
družinskem zdravniku. Bolniki zelo neradi obiščejo zdravnika, zato je pomembno, da
svojci reagirajo, so pri pregledu navzoči in se nanj dobro pripravijo. O vzrokih, prvih
znakih demence, pomembnosti reagiranja okolice nanje, o poteku bolezni in še o čem
bo spregovorila profesorica Sonja Plaznik.

ČETRTEK, 13. 12. 2018
Glasbeno-animacijska praznična predstava
ustvarjalca Stena Vilerja NOVOLETNI
VRTILJAK
•
ob 16:00, Pionirska knjižnica SLOVENSKA BISTRICA,
•
ob 18:00, Dvorana Rudija Žnidariča v OPLOTNICA.
Vrtiljak želja nas bo popeljal v svet domišljije in igre. Čudili se bomo, prepevali, plesali,
vrteli in se veselili. Kako lepo je živeti in deliti trenutke sreče, ki se z nasmehom
množijo.

PONEDELJEK, 17. 12. 2018
ZAKLJUČEK VOŠNJAKOVE BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE S
PRAVLJIČNIM VEČEROM
PRIČETEK: ob 19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Zaključek bralne značke bomo združili s pravljičnim večerom za odrasle, na katerem
se bodo predstavili knjižničarji pravljičarji iz drugih knjižnic ter naši knjižničarki.
Slavnostni večer bosta s svojim nastopom popestrila Sara Kosmos in Jure Pak.

PRAZNIČNA DELAVNICA
• 6. 12. 2018 ob 16:30 v Pionirski knjižnici SLOVENSKA BISTRICA,
• 7. 12. 2018 ob 16. uri v Knjižnici PRAGERSKO,
• 8. 12. 2018 ob 9. uri v Knjižnici KEBELJ,
• 10. 12. 2018 ob 17. uri v Knjižnici POLJČANE,
• 10. 12. 2018 ob 15. uri v Knjižnici MAKOLE,
• 12. 12. 2018 ob 17. uri v Knjižnici TINJE.

