Prireditve za april/mali traven 2019
»Če Jurij toplo vreme zakuri, širom pomladi odpre duri.«
PONEDELJEK, 1. 4. 2019
Potopisno predavanje s predstavitvijo knjige
SKRITI PARADIŽ Jasmina Čauševića
PRIČETEK: ob 19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Jasmin Čaušević je slovenski jadralec, popotnik, samostojni novinar in pisatelj.
Njegov že tretji potopis, ki ga je naslovil Skriti paradiž, opisuje pacifiška otočja in so
popotnikova najdražja in najlepša plovba.

SREDA, 3. 4. 2019
Predstavitev pesniške zbirke
ROJSTVO Kim Čuhnik
PRIČETEK: ob 18:00, PROSTORI KNJIŽNICE MAKOLE.
Kim Čuhnik prihaja iz okolice Makol in je študentka 3. letnika Pedagoške fakultete
Koper. S predstavitvijo svoje prve pesniške zbirke želi motivirati mlade, naj sledijo
svojim sanjam, tudi če se zdijo še tako nemogoče.

REKREACIJA V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
Predavanje Nike Bertalanič iz
Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica
PONEDELJEK, 8. 4. 2019, ob 19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.
TOREK, 16. 4. 2019, 18:30, SEJNA SOBA OBČINE OPLOTNICA.
Staranje je neizogiben biološki proces. Večina ljudi starost povezuje s kopico težav,
ki se pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, in z večjim številom obiskov pri
zdravnikih. Naj spomnimo, nikoli ni prepozno za šport in rekreacijo, to drži kot
pribito. Vsak človek se mora zavedati nujnosti telesne aktivnosti za ohranitev
zdravja in dobrega počutja.

SREDA, 24. 4. 2019
Pogovorni večer z VERONIKO PODGORŠEK
ob NOČI KNJIGE
PRIČETEK: ob 19:00, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16.
Dr. Veronika Podgoršek je doktorirala iz družinske relacijske terapije in se
specializirala za objekt-relacijsko teorijo. Ob tem je tudi kolumnistka, avtorica
priročnikov o partnerskih odnosih, predavateljica in pogosta gostja radijskih in
televizijskih oddaj.
Noč knjige 2019 že trka na vrata domišljije!
Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani
vsenarodni in mednarodni projekt, ki se letos
odvija šesto leto zapored v predvidoma več kot
150 krajih po Sloveniji in zamejstvu. Fokus
gradimo na nosilnih stebrih francoske
revolucije – svoboda, enakost, bratstvo – ter se
ob
200-letnici
smrti
spominjamo
razsvetljenskega dramilca Valentina Vodnika.

VELIKONOČNE USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Dragi otroci, spoštovani starši, vabimo vas, da ustvarjate z nami.
Izdelali si boste košarico za pirhe. Mlajši otroci vabljeni v spremstvu odraslih.
S seboj prinesite škarjice, vse ostalo dobite v knjižnici.
Delavnice bodo potekale:
 sreda, 10. 4. 2019, ob 17:00, KNJIŽNICA TINJE,
 petek, 12. 4. 2019, ob 16:00, KNJIŽNICA PRAGERSKO,
 sobota, 13. 4. 2019, ob 9:00, KNJIŽNICA KEBELJ,
 ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 17:00, KNJIŽNICA POLJČANE,
 ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 15:00, KNJIŽNICA MAKOLE,
 četrtek, 18. 4. 2018, ob 16:30, PIONIRSKA KNJIŽNICA SLOVENSKA BISTRICA.

