DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2007
»Pravica do branja: najstniki in splošne knjižnice«

Knjižnica

prireditev

KNJIŽNICA
GROSUPLJE

slovesnost in tiskovna konferenca ob Dnevu
splošnih knjižnic
z vseslovensko udeležbo knjižničarjev Pravica do branja: najstniki in splošne knjižnice

KNJIŽNICA
ČRNOMELJ
KNJIŽNICA
ČRNOMELJ
KNJIŽNICA
ČRNOMELJ

KNJIŽNICA
ČRNOMELJ
KNJIŽNICA
ČRNOMELJ

Krajevna
knjižnica Semič

Krajevna
knjižnica Semič
Krajevna
knjižnica Semič

Ob kavi paše tudi knjiga
V črnomljanskih kavarnah, kjer se večinoma zadržujejo
mladi, bomo ponudili 10 naslovov najstniških knjig in jim
tako omogočili ob kavi in druženju še listanje po knjigah.
Namesto glasbe kdaj tudi knjiga
V srednji šoli Črnomelj bomo med enim odmorom
namesto glasbe brali razne odlomke iz mladinskih knjig.
Preberi še ostalo, če te zanima
Za osnovno šolo bomo za vsako stopnjo izbrali eno
knjigo, ki bo potovala iz razreda v razred. V vsakem
razredu bodo prebrali samo del iz te knjige.
Kaj so napisali za najstnike
V čitalnici knjižnice bo priložnostna razstava knjig, ki so
namenjene najstnikom, ter bralna uganka. Izžrebali in
knjižno nagradili bomo tri reševalce.
Odprtje e-knjižnice
Preberi še ostalo, če te zanima
Za osnovno šolo bomo za vsako stopnjo izbrali eno
knjigo, ki bo potovala iz razreda v razred. V vsakem
razredu bodo prebrali samo del iz te knjige
Ob kavi paše tudi knjiga
V semiških kavarnah, kjer se večinoma zadržujejo mladi,
bomo ponudili 10 naslovov najstniških knjig in jim tako
omogočili ob kavi in druženju še listanje po knjigah
Odprtje e-knjižnice

dan in ura
ponedeljek, 19. 11. 2007,
ob 11. uri

20.11.2007

20.11.2007

20.11.2007

20.11.2007

21.11.2007

20.11.2007

20.11.2007

20.11.2007

Krajevna
knjižnica Semič

Preberi še ostalo, če te zanima
Za osnovno šolo bomo za vsako stopnjo izbrali eno
knjigo, ki bo potovala iz razreda v razred. V vsakem
razredu bodo prebrali samo del iz te knjige

20.11.2007

KNJIŽNICA
BENA
ZUPANČIČA
POSTOJNA

S KNJIŽNICO PO SVETU
Razstava potopisne, popotniške literature za otroke in
mladostnike (otroška čitalnica).

od 19.11.2007 do
24.11.2007

KNJIŽNICA
DOMŽALE

V Knjižnici Domžale bomo ob Dnevu slovenskih splošnih
knjižnic organizirali nagradno anketo o bralnih navadah
najstnikov in izbirali njihovo naj knjigo.

20.11.2007

KNJIŽNICA
VELENJE

COOL KNJIGA
Pogovori o knjigah za najstnike stare od 13 do 15 let.
Knjigo si udeleženci sami izberejo (določimo jo na
predhodnem srečanju - leposlovno delo skupine M). V
uvodu mentorica predstavi avtorja izbranega dela, kratko
vsebino dela in temo. Nato sledi branje odlomkov (berejo
udeleženci sami). O prebranem in o sami temi dela nato
debatiramo, izrazimo svoje mnenje, povezujemo z lastno
izkušnjo. Sledi še kratka predstavitev leposlovnih in
strokovnih del na temo, o kateri smo se pogovarjali.

drugi ali tretji petek v
novembru ob 18. uri

KNJIŽNICA
VELENJE

Branje je žur, Reading is cool
Projekt poteka v sodelovanju z British Council in
Šolskim centrom Velenje (ŠCV). Dijaki preberejo za
vsako srečanje izbrano knjigo. Srečanja so namenjena
dijakom in bodo potekala v slovenskem in angleškem
jeziku.

od oktobra 2007 do marca
2008

KNJIŽNICA
VELENJE

SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ
Vključeni smo v projekt Slovenski knjižnično-muzejski
mega kviz. Namenjen je učencem 2. in 3. triletja OŠ.

od oktobra 2007 do konca
marca 2008

KNJIŽNICA
VELENJE

RASTEM S KNJIGO
Vključeni smo v projekt Rastem s knjigo 2007/2008, ki
poteka v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in
Ministrstvom za šolstvo in šport ter v sodelovanju z
Zvezo splošnih knjižnic. Namenjen je učencem 7.
razredov OŠ, kateri v okviru pouka obiščejo knjižnico,
kjer knjižničarji predstavijo delovanje knjižnice in jim
podelijo knjigo.

november

KNJIŽNICA
MIRANA JARCA
NOVO MESTO

Branje – čudežno potovanje
Prireditev bodo izvedli dijaki Ekonomske šole Novo
mesto.

20.11.2007 ob 9.30

KNJIŽNICA
MILETA
KLOPČIČA
ZAGORJE OB
SAVI

Območno srečanje mladih literatov Zasavja pod
sloganom »Misel vsaka v verz se pretaka«. Projekt
poteka v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti – Območna izpostava Zagorje. Program:
literarna delavnica, kulturni program, literarni večer,
druženje in pogostitev.

29.11.2007 ob 16. uri

OSREDNJA
KNJIŽNICA
SREČKA
VILHARJA
KOPER

Predavanje psihologinje in psihoterapevtke Alenke
Rebula v Oddelku za mlade bralce: Stik z otrokom, stik
s seboj - kaj pomeni izraz izguba stika v vzgoji.

22.11.2007 ob 18. uri

KNJIŽNICA
BEŽIGRAD

Obisk srednješolcev v dopoldanskem času (predavanje
in powerpoint predstavitev, voden obisk po knjižnici).

20.11.2007

KNJIŽNICA
BEŽIGRAD

Priložnostna razstava Naj-M leposlovja skupaj s
seznamom literature.

20.11.2007

KNJIŽNICA
BEŽIGRAD

Najstniška poezija - literarni dogodek srednješolcev
bežigrajske gimnazije v popoldanskih urah.

20.11.2007

KNJIŽNICA
BEŽIGRAD

Predstavitev projekta "Jezikanja" - literarna delavnica
za mlade od 14 do 18 let.

20.11.2007

MEDOBČINSKA
MATIČNA
KNJIŽNICA
ŽALEC

KNJIGE MENJAJO LASTNIKE
Bukvarna ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic.
Uporabniki si bodo lahko izbrali knjige, ki jih je v ta
namen zbrala knjižnica. Lahko pa prinesejo svoje in jih v
bukvarni zamenjajo s knjigami, ki jih bodo prinesli drugi.

20.11.2007 od 8. ure

VALVASORJEVA
KNJIŽNICA
KRŠKO

Odprtje mladinskega oddelka Valvasorjeve knjižnice
Krško na novi lokaciji Cesta krških žrtev 47, v Krškem.

20.11.2007

KOSOVELOVA
KNJIŽNICA
SEŽANA

KAKO URESNIČUJEM PRAVICO DO BRANJA
Okrogla miza. Gostje: učenci, dijaki in študenti. V
sodelovanju z Bralnim društvom Primorske

20.11.2007 ob 18. uri

KOSOVELOVA
KNJIŽNICA
SEŽANA

KRAS Z IGRO SKOZI ČAS / 2. stopnja - šestošolci. Kviz
bo na Oddelku za mlade bralce.

vsaka sreda ob 14. uri

Divača

Ustvarjalne delavnice Medobčinskega društva
prijateljev mladine Sežana.

vsak petek ob 15. uri

Kozina

Ustvarjalne delavnice Medobčinskega društva
prijateljev mladine Sežana.

drugo soboto v novembru
ob 10.30

Komen

Ustvarjalne delavnice Medobčinskega društva
prijateljev mladine Sežana.

zadnji petek v novembru ob
15. uri

KNJIŽNICA
DRAVOGRAD

SPUŠČANJE BALONOV S SPOROČILI : Pravica do
branja - najstniki in splošne knjižnice.
V ta namen bomo v knjižnico povabili najstnike. V zrak
bodo spustili balone s sporočili o branju, ki jih bodo
izdelali sami. Dva bosta izžrebana in nagrajena.

20.11.2007 od 12. do 13.
ure

KNJIŽNICA
JURIJ VEGA
DOL PRI
LJUBLJANI
dvorana OŠ Dol
pri Ljubljani

Srečanja z mladinsko pisateljico NEJKO OMAHEN.
Pogovor bodo oblikovali in vodili člani novinarskega
krožka in učenci 8. in 9. razreda OŠ Janka Modra.

21.11.2007 ob 10. uri

LAVRIČEVA
KNJIŽNICA
AJDOVŠČINA

Klepetalnica o knjigah z dr. Irene Mislej.

20.11.2007 ob 17. uri

KOROŠKA
OSREDNJA
KNJIŽNICA DR.
FRANCA
SUŠNIKA
RAVNE NA
KOROŠKEM

Najstniki in pravica do knjige
Razstava v mladinskem oddelku

od 20.11.2007 do
30.11.2007

KOROŠKA
OSREDNJA
KNJIŽNICA DR.
FRANCA
SUŠNIKA
RAVNE NA
KOROŠKEM
KOROŠKA
OSREDNJA
KNJIŽNICA DR.
FRANCA
SUŠNIKA
RAVNE NA
KOROŠKEM

LJUDSKA
KNJIŽNICA
METLIKA

MESTNA
KNJIŽNICA
PIRAN

MATIČNA
KNJIŽNICA
KAMNIK

MATIČNA
KNJIŽNICA
KAMNIK

MATIČNA
KNJIŽNICA
KAMNIK

MATIČNA
KNJIŽNICA
KAMNIK

Literarno opoldne z Matjažem Pikalom.

20.11.2007 ob 12. uri

Ustvarjalna delavnica za mlade.

20.11.2007 ob 17. uri

V Ljudski knjižnici Metlika bomo gostili slovenskega
pisatelja Ivana Sivca. Pri dogodku, ki bo trajal dve
šolski uri, bodo prisotni dijaki 1. oz. 2. letnikov Srednje
šole Metlika. Ob dogodku bomo v knjižnici pripravili tudi
razstavo knjižnih del Ivana Sivca. Dijakom bomo ob
predstavitvi knjižnice razdelili različno promocijsko in
informativno gradivo.
MESTNA KNJIŽNICA PIRAN NA OBISKU : obisk
dijakov prvega letnika Gimnazije Piran.
Predstavitev delovanja splošne knjižnice s poudarkom
na aktivnostih za najstnike, povabilo v knjižnico in
knjižno darilo.
OTROKOVE PRAVICE
Gosta: dr. Zdenka Čebašek Travnik, varuhinja
človekovih pravic, in Tone Smolnikar, župan občine
Kamnik. Ali je tudi dostop do knjige in informacije pravica
najstnikov? Kako naše okolje brani te pravice? Na ta in
še mnoga druga vprašanja, ki jih bodo pripravili učenci,
bosta v pogovoru skušala odgovoriti varuhinja človekovih
pravic in kamniški župan.
NAJSTNIKI IN MEDIJI
Gost: Robert Pečnik Pečo, znan voditeljski glas z
radia Hit, se bo z nami pogovarjal o medijih, najstnikih, o
skritih pasteh popularnosti in o tem, ali nam branje lahko
pomaga pri samostojnosti in pravici otrok, da si
neodvisno od medijev ustvarijo svojo samopodobo.
NAJSTNIŠKE STISKE
Gost: dr. Andrej Perko. V literaturi za najstnike
naletimo na veliko tem, ki razkrivajo hude stiske:
anoreksija, bulimija, čustvena, telesna ali spolna zloraba,
alkohol, droge, razbite družine, slaba samopodoba … Z
dr. Perkom se bomo pogovarjali o tem, kako ravnati, če
smo v stiski ali kako ravnati, da bi se temu izognili.
Prebrali bomo nekaj odlomkov iz knjig, ki jih najstniki radi
berejo prav o tej temi.
MOJE SREČANJE S KNJIGO
Gost: dr. Dušan Rutar. Zakaj brati in kako nam branje
pomaga pri kritičnem razmišljanju? Zakaj kritično
razmišljati v času potrošništva in tehnologije? Dr. Rutar
nas bo s svojim predavanjem zbudil iz … Sanj? Spanja?
Teme?

20.11.2007 ob 10. uri

20.11.2007

20.11.2007 ob 9. uri

21.11.2007 ob 10. uri

22.11.2007 ob 9. uri

23.11.2007 ob 9. uri
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KNJIŽNICA
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KNJIŽNICA
ANTONA
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KNJIŽNICA
ANTONA
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KNJIŽNICA
OTONA
ŽUPANČIČA
LJUBLJANA

KNJIŽNICA
OTONA
ŽUPANČIČA
LJUBLJANA

NAJSTNIKI IN MOTIVACIJA ZA BRANJE – SEZNAM
NAJSTNIŠKIH ZBIRK.
Posebej za DSSK smo izpostavili nekaj naslovov zbirk z
aktualnimi temami, zanimivih za najstnike (na oddelku za
odrasle in oddelku za mladino).
TEDENSKA RAZSTAVA – DAN SLOVENSKIH
SPLOŠNIH KNJIŽNIC
V tednu, posvečenemu DSSK, bomo pripravili razstavo
o splošnih knjižnicah.

od 19.11.2007 do
24.11.2007

od 19.11.2007 do
23.11.2007

IZOBRAŽEVANJE MLADIH V E-KNJIŽNICI
Ob četrtkovih večerih enkrat mesečno pripravimo
izobraževanje mladih na računalnikih o IKT.

november

UGANKA MESECA
Tematska uganka je vezana na aktualne mesečne
dogodke (izvaja se mesečno na oddelku za mladino ).

november

ROBINZONIJADA ZA PREDMETNO STOPNJO
Novembrska robinzonijada je namenjena spoznavanju
splošnih knjižnic in njihovih storitev (izvaja se mesečno
na oddelku za mladino).

november

Z boljšo koncentracijo do učinkovitejšega učenja
Predavanje dr. Marije Major Šunjevarić v organizaciji
skupine FREE4U in Središča za mlade je brezplačno in
namenjeno predvsem dijakom in študentom.

20.11.2007 ob 18. uri Dvorana, III. nadstropje

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz
»Znameniti Slovenci in njihove spominske hiše«.
V šolskem letu 2007/2008 poteka 2. cikel Slovenskega
knjižnično-muzejskega MEGA kviza (2007 – leto enakih
možnosti, 2008 – leto medkulturnega dialoga). V
sodelovanju med knjižnicami, šolami, kulturnimi
ustanovami, turističnimi društvi idr. spodbuja
spoznavanje kulturne dediščine in razvoj sodobnih
pismenosti. Kviz je namenjen predvsem učencem
drugega in tretjega triletja osnovne šole, knjižničarjem,
učiteljem, mentorjem branja, staršem idr., z najširšo
ponudbo pa vsemu prebivalstvu, še posebej na
podeželju, turističnim delavcem in turistom, Slovencem
izven Slovenije (v zamejstvu, v drugih evropskih državah
in na drugih celinah).
Priznanje Moja najljubša knjiga
se podeljuje vsako leto od 1998 in sicer v dveh
kategorijah: za najljubšo slovensko mladinsko knjigo in
za najljubšo v slovenščino prevedeno mladinsko knjigo.
Cilj glasovanja je med mladimi bralci spodbujati branje in
zanimanje za mladinsko književnost. Zato naj bi bilo
glasovanje povezano z bibliopedagoškimi dejavnostmi
oz. z najrazličnejšimi oblikami knjižne vzgoje mladih
bralcev. Glasujejo lahko vsi otroci, ki knjigo sami
preberejo, pri čemer smejo glasovati za katerokoli delo,
ne glede na letnico njegove izdaje, glavna pozornost pa
velja leposlovni knjigi.
Glasovanje za priznanje Moja najljubša knjiga 2008 prek
spleta se je že začelo.

november

od oktobra 2007 do konca
marca 2008

KNJIŽNICA
OTONA
ŽUPANČIČA
LJUBLJANA

Literarni večer ob 20. novembru – dnevu slovenskih
splošnih knjižnic
• Dejan Koban bo predstavil mladega slovenskega
pesnika • Nastop kantavtorja Petra Andreja • Jelka
Ciglenečki nam bo z gostom predstavila Antologijo
slovenske poezije 20. stoletja • Milan Jesih bo prebiral
svojo poezijo • Nastop inštrumentalne skupine Same
babe.

20.11.2007 popoldne pritličje

KNJIŽNICA A. T.
LINHARTA
RADOVLJICA

Razstava DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Pravica do branja – splošne knjižnice in najstniki

od 20.11.2007 do
30.11.2007

KNJIŽNICA A. T.
LINHARTA
RADOVLJICA

INSIDE OUT
Srečanje za vse mlade, stare od 12 do 15 let, ki bi radi
preživeli čas na drugačen način - ob »norih« igrah,
zanimivih pogovorih na življenjske teme in videoigricah.

23.11.2007 ob 17. uri

KNJIŽNICA A. T.
LINHARTA
RADOVLJICA

ASTRID LINDGREN – STOLETNICA ROJSTVA
Razstavo, posvečeno 100. obletnici rojstva znamenite
mladinske pisateljice Astrid Lindgren, je v sodelovanju s
Pikinim festivalom pripravil Marjan MARINŠEK.

november

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

V TRETJE GRE RADO – VZPON PEVKE MANCE ŠPIK
So za vzpon pevske kariere res potrebni le dober videz,
izklesano telo in čudovita obleka? Je mladim glasbenim
izvajalcem v mali Sloveniji težko ali lahko uspeti? Se
splača vztrajati? Zakaj je dobro verjeti v star slovenski
pregovor: »V tretje gre rado«? Vse to in še več nam bo v
pogovoru z Andrejem JALNOM zaupala mlada pevka
Manca ŠPIK.
ASTRID LINDGREN – STOLETNICA ROJSTVA
Razstavo, posvečeno 100. obletnici rojstva znamenite
mladinske pisateljice Astrid Lindgren, je v sodelovanju s
Pikinim festivalom pripravil Marjan MARINŠEK, velik
občudovalec in osebni prijatelj Astrid Lindgren. Njegova
bogata zbirka obsega številne izdaje in prevode njenih
knjig ter dokumente, fotografije in drugo gradivo o veliki
švedski pisateljici.

20.11.2007 ob 19.30

od 09.11.2007 do
30.11.2007

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Razstava DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Tema letošnjega Dneva slovenskih splošnih knjižnic je
“Pravica do branja – splošne knjižnice in najstniki”.

od 20.11.2007 do
30.11.2007

Knjižnica
Bohinjska
Bistrica

ASTRID LINDGREN – STOLETNICA ROJSTVA
Razstava knjig znamenite mladinske pisateljice Astrid
Lindgren. Razstavljene knjige si boste lahko izposodili
tudi na dom.

november

Knjižnica
Bohinjska
Bistrica

Razstava DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
Tema letošnjega Dneva slovenskih splošnih knjižnic je
“Pravica do branja – splošne knjižnice in najstniki”.

od 20.11.2007 do
30.11.2007

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJIC
Svečana dvorana na Rotovškem trgu 1 : Branje je
MARIBORSKA
potovanje, kaj pa je pripovedovanje? Pogovor o branju
KNJIŽNICA
za najstnike, sledi umetnost pripovedovanja iz knjig.
Knjižnica Rotovž Pripovedujejo Liljana Klemenčič, Agica Kovše in Zdenka
Gajser. Pripovedovanje je ob Dnevu splošnih knjižnic
posebej namenjeno najstnikom.
Mladi mladim in nam vsem: okrogla miza v povezavi s
temo Pravica do branja - najstniki in splošne knjižnice,
KNJIŽNICA
na kateri bodo sodelovali tudi strokovnjaki (učitelji,
LENART
knjižničarji psihologi, socialni delavci, vodila jo bo pa
najstnica)
Začetek natečaja PRAVICA DO BRANJA – PRAVICA
DO PISANJA. Natečaj je namenjen: osnovnošolcem in
srednješolcem. Oblika prispevka: literarni prispevek
katerekoli zvrsti (zgodba, kriminalka, srhljivka, pesem,
KNJIŽNICA
strip…). Dopolnjen je lahko z ilustracijo. Iz vseh
RADLJE OB
prispevkov natečaja bomo oblikovali knjigo in vse
DRAVI
sodelujoče nagradili. Pisne izdelke (v elektronski obliki
ali na papirju) zbiramo v knjižnici Radlje do 17.
novembra. Natečaj bo zaključila predstavitev nastale
knjige in podelitev nagrad ob DNEVU SLOVENSKIH
SPLOŠNIH KNJIŽNIC.
KNJIŽNICA
Razstava ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic na
RADLJE OB
temo: NAJSTNIKI IN NAJSTNIŠTVO. Razstava bo na
DRAVI
ogled do 08.12.2007.
KNJIŽNICA
DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC :
RADLJE OB
PREDSTAVITEV KNJIGE, nastale iz prispevkov na
DRAVI
natečaj in podelitev nagrad sodelujočim.
1. srečanje bralne skupine dijakov Srednje šole
Muta v projektu »READING IS COOL – BRANJE JE
Srednja šola
ŽUR«. Dijaki se bodo srečevali vse do aprila. Ob branju
Muta
knjig v angleškem in slovenskem jeziku ter pogovorih,
bodo nastali zanimivi kulturni dogodki in razstave.
KNJIŽNICA
KSAVERJA
MEŠKA
Bralni krožek z Andrejo Martinc - pravica do branja.
SLOVENJ
GRADEC

20.11.2007 od 9.15 do 12.
ure

20.11.2007 ob 13. uri

5.11.2007

12.11.2007

20.11.2007 ob 13. uri

22.11.2007 ob 11. uri

20.11.2007 ob 17. uri

Knjižnica
Mislinja

Večer koroških ljudskih pravljic, legend, vraž, pesmi
in pozabljenih otroških iger.
Večer bo namenjen pripovedovanju koroških ljudskih
pravljic, vraž, legend, petju ljudskih pesmi, v življenje pa
bodo, kot del otroškega ljudskega izročila, obudili tudi
igranje tistih igric, ki počasi in vztrajno tonejo v pozabo.
To jim bo uspelo s pomočjo otrok iz VVZ Slovenj
Gradec, enota Mislinja, pod mentorstvom Florjane
Borkovič in Špele Tovšak.

23.11.2007 ob 19. uri

KNJIŽNICA
BREŽICE

Brežiški najstniki na obisku v knjižnici.

20.11.2007 ob 8.45

KNJIŽNICA
BREŽICE

Predstava: "Zakaj je Pika šla v šolo?" - Marjan
Marinšek, Tanja Postružnik

20.11.2007 ob 9.30

KNJIŽNICA
BREŽICE

Predstava: "Zakaj je Pika šla v šolo?" - Marjan
Marinšek, Tanja Postružnik

20.11.2007 ob 10.30

KNJIŽNICA
BREŽICE

Brežiški najstniki na obisku v knjižnici.

20.11.2007 ob 11.45

KNJIŽNICA
BREŽICE

Predstava: "Zakaj je Pika šla v šolo?" - Marjan
Marinšek, Tanja Postružnik. Ob zaključku Kristjanove
knjižne uganke.

20.11.2007 ob 17. uri

KNJIŽNICA
BREŽICE

Mnenja najstnikov o branju in knjižnicah - razstava.

od 19.11.2007 do
24.11.2007

KNJIŽNICA
BREŽICE

Kekčeva bralna pot (VDC na obisku).

21.11.2007 ob 8.30

KNJIŽNICA
TONETA
SELIŠKARJA
TRBOVLJE

NAJSTNIKI, POEZIJA IN LIKOVNA UMETNOST
Popoldansko srečanje na mladinskem oddelku s
povabljenimi mladi likovniki iz likovnega društva Relik,
vodila ga bo mentorica Špela Pavli. Skupaj pa bomo
vsem obiskovalcem pripravili srečanje s poezijo in
umetnostjo. Obiskovalci bodo lahko prebirali pesmi in si
najljubši verz ali kitico zapisali na vizitko s peresom in
črnilom ter jo po svoje okrasili.

20.11.2007 ob 17. uri

KNJIŽNICA
PEREŽIHOV
VORANC
LJUBLJANA VIČ

KNJIŽNICA
PEREŽIHOV
VORANC
LJUBLJANA VIČ

Enota Dobrova

Enota Škofljica

Literarno – ustvarjalna delavnica za mlade
Naredi svoj prvi KONS
Mladi na delavnici pod vodstvom knjižničarja sestavijo
vsak svoj plakat – pesem, zlepljeno iz časopisnih
izrezkov po vzoru konstruktivistične poezije. Pri tem se
učijo ustvarjalnega izražanja in preizkušajo svoje
literarno – kreativne sposobnosti. Izdelane plakate bomo
razstavili v knjižnici na mladinskem oddelku.
Viški Višek: pogovori mladih bralcev o knjigah:
»Zgodbe, ki razkrivajo življenja mladostnikov«.
Stalna redna druženja in pogovori osnovnošolcev od 5.
do 9. razreda in dijakov predvsem o knjigah, ki jih radi ali
manj radi berejo, o šolskih obveznih branjih in branjih kar
tako. Debatiramo tudi o temah, ki zanimajo mlade.
Povabilo učencev OŠ Dobrova v knjižnico Dobrova.
Pogostitev učencev v spremstvu šolske knjižničarke
in predstavitev knjižničarskega dela, pripovedovanje
zgodbe »Lev v knjižnici« in risanje ter razstava
likovnih izdelkov.
Literarni večer s Sonjo Pirman.
Predstavitev romana »Gospodična s trni« in pogovor z
avtorico o vzorcih iz otroštva, ki vplivajo na razvoj
mladostnika.

20.11.2007 od 17. do 19.
ure

22.11.2007 ob 17. uri

20.11.2007 v
dopoldanskem času

22.11.2007 ob 19. uri

Enota Škofljica

Ustvarjalna delavnica za otroke.

24.11.2007 od 8. do 13. ure

Enota Brdo

Mala razstava na temo "Splošne knjižnice in
najstniki".

20.11.2007

Enota Grba

Mala razstava na temo "Splošne knjižnice in
najstniki".

20.11.2007

OSREDNJA
KNJIŽNICA
KRANJ

V okviru projekta »Branje je žur, reading is cool« se
srečujejo mladi, ki radi berejo in se o prebranem
pogovarjajo s prevajalcem in urednikom Boštjanom
Gorencem – Pižamo in njegovimi gosti. Na
novembrskem srečanju bo tekel pogovor o knjigi
Christopherja Dawesa »Rat Scabies and the Holy Grail«.
Vabljeni vsi mladi, ki se ne bojijo knjig!

15.11.2007 ob 14. uri

V avli Študijskega oddelka na Tavčarjevi 41 bo od
ponedeljka, 19.11.2007, odprta razstava BRANJE JE
ŽUR, ki bo poleg projekta s tem naslovom predstavila
knjige za mlade bralce in strokovno literaturo o bralni
kulturi med mladimi.

od 19.11.2007

Osnovnošolka Katarina Beton bo predstavila svojo
drugo pesniško zbirko ob odprtju razstave keramike
učencev OŠ Božidar Jakac.

22.11.2007 ob 19.30

Knjižne uganke - uganke na različne teme v obliki
plakata na mladinskem oddelku.

november

Ob dnevu splošnih knjižnic bomo imeli tematsko knjižno
razstavo z naslovom: Knjižnica - NAJlepše za
NAJstnike.

od 15.11.2007 do
25.11.2007

Vseslovenski projekt Rastem s knjigo - obiski
sedmošolcev iz okoliških šol.

november

Slovenski knjižni kviz.

november

Slovenska akcija Moja najljubša knjiga.

november

Enota Nove
Fužine

Predavanje Društva za nenasilno komunikacijo :
Nasilje med mladimi.

21.11.2007 ob 18. uri

KNJIŽNICA
MAKSE SAMSA
ILIRSKA
BISTRICA

Razstava likovne kolonije Podtabor 2007.

22.11.2007

Študijski
oddelek
KNJIŽNICA
JOŽETA
MAZOVCA
Enota Moste
KNJIŽNICA
JOŽETA
MAZOVCA
Enota Moste
KNJIŽNICA
JOŽETA
MAZOVCA
Enota Moste
KNJIŽNICA
JOŽETA
MAZOVCA
Enota Moste
KNJIŽNICA
JOŽETA
MAZOVCA
Enota Moste
KNJIŽNICA
JOŽETA
MAZOVCA
Enota Moste

KNJIŽNICA
MOZIRJE

GORIŠKA
KNJIŽNICA
FRANCETA
BEVKA

MESTNA
KNJIŽNICA IN
ČITALNICA
IDRIJA

KNJIŽNICA
ŠMARJE PRI
JELŠAH

Pogovor s pisateljem Francijem Rogačem na temo
»Pravica do branja, mladosti in sreče« ter otvoritev
razstave likovnih izdelkov osmošolcev OŠ Mozirje na
temo »Najstniki-branje-knjižnica-mladost-sreča.« V
pogovoru bodo sodelovali osmošolci Osnovne šole
Mozirje.
Kreativna delavnica za najstnike
Ilustrator knjige "Kako je podgana Frida našla svojo
mamo", Žiga Bratoš in Monika Železnik pripravljata
ustvarjalno delavnico za najstnike (tudi malo večje in
malo manjše), kjer bodo mladi spoznali, da velike
mojstrovine lahko ustvarijo tudi mali mojstri!
MLADO POPOLDNE: od 15.00h do 18.00h bomo
mladim (najstnikom, osnovnošolcem, dijakom ...) v
knjižnici omogočili predstavitev njihovih dejavnosti: prišli
bodo mladi literarni ustvarjalci, počitniški popotniki,
improligaši, člani debatnega kluba, likovniki in fotografi
pa še kdo.
Odprtje nove enote v Kozjem. Enota Kozje deluje kot
ena izmed enot Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Občina
Kozje je projekt novih prostorov zagotovila s pomočjo
Ministrstva za kulturo.

20.11.2007 ob 18. uri

20.11.2007 ob 17. uri

20.11.2007 od 15. do 18.
ure

20.11.2007

KNJIŽNICA
LENDAVA Könyvtár Lendva
KNJIŽNICA
SEVNICA
KNJIŽNICA
PAVLA GOLIE
TREBNJE

Pravljična ura s Klariso Jovanović bo namenjena
otrokom in najstnikom.
PREDAVANJE in POGOVOR
z Jakobom J. Kendo,
prevajalcem knjig o Harryju Potterju.
ZVESTI BRALEC
Bralna značka v knjižnici za mlade in odrasle

20.11. 2007 ob 16.30

20.11. 2007 ob 18. uri

Od 20. 11. 2007 dalje do
10. 4. 2008

