
D O G O D K I
DRUŽENJE S TAPKANJEM, 
SPROŠČANJEM IN NOVIMI IDEJAMI

Vsak prVi torek V mesecu ob 9.30
Grabeljškova dvorana, CKV

Zavod Na svetlo stran vabi na druženje, kjer bomo tapkali, 
se sproščali, dopuščali super ideje ter se učili različnih 
tehnik in vaj, s katerimi bo naš vsakdanjik lahkotnejši in 
prijetnejši. Delavnico vodi Darja Bright Tome, intuitivna 
svetovalka, navdušena tapkalka EFT, Access Bars 
terapevtka in avtorica zapisov na spletni strani www.
nasvetlostran.si

SVETOVALNO SREDIŠČE NA VRHNIKI
Sreda, 4.marec 2020, ob 8.00
Računalniška učilnica, CKV

Brezplačno zaupno informiranje in svetovanje odraslim pri 
odločitvah za izobraževanje in učenje. V sodelovanju s CDI 
Univerzumom. Prijave na tel.: 01 510 22 70. 

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL
Vsako sredo, ob 17.00 
Močilnik

V sodelovanju s Turističnim društvom Blagajana. Dogodek 
bomo izvedli v vsakem vremenu. Informacije, sprememba 
ure ali lokacije: mirjam.suhadolnik@gmail.com

POTOPIS SKRIVNOSTNA ALŽIRIJA
Četrtek, 5. marec 2020, ob 18.00
Računalniška učilnica, CKV

Na potopisnem predavanju bomo spoznali zanimivo deželo 
sonca, pomaranč, fig in peska, dežela Berberov, prvinskih 
prebivalcev puščave Sahare z zanimivo zgodovino. Z vami 
bo svojo izkušnjo delil Mohamed Laissani iz Ljutomera, ki 
je prišel v Slovenijo in si tu ustvaril družino. Predstavil pa 
vam bo domovino Alžirijo, ki jo je zapustil pri svojem 20. 
letu. Na koncu vam bo ponudil tipične jedi iz svoje dežele. 
V sodelovanju s KVŠ.

VAŠE ZDRAVJE, VAŠA IZBIRA: 
VPLIV STIMULANSOV IN ADITIVOV

petek, 6. marec 2020, ob 17.30
Grabeljškova dvorana, CKV

Živimo v družbi s hitrimi rešitvami, ki se močno 
zanaša na zdravila in poživila. Prehranskim izdelkom 
se dodajajo barvila, sladila, arome in konzervansi, 
ki ojačajo okuse, polepšajo izgled ali pa podaljšajo 
rok trajanja. V tem predavanju bomo namenili 
pozornost zdravilom, aditivom in stimulansom v naši 
prehrani. Predavala bosta Jasmina in Miha Petavs. V 
sodelovanju s Šolo boljšega življenja.

DELAVNICA KVAČKANJA
sobota, 7.marec 2020, ob 9.00
Malavašičev kotiček, CKV

Kvačkanje je igra za naše prste in možgane. Na tečaju 
boste spoznali osnove kvačkanja in različne vrste vzorcev, 
se naučili kvačkati kape, rokavice, šale, igrače in darila 
različnih vrst. Tečaj vodi Ivana Drakulić, etnologinja, ki 
prihaja iz Slovaške. Cena tečaja: 10 eur, prijave: 030 463 426 
ali kvackajmo@gmail.com. 

BREZPLAČNA SKUPINA ZA 
SAMOPOMOČ 

ponedeljek, 9. marec 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Skupina se bo srečevala na 4 tedne. Ustvarili bomo varno 
mesto, kjer si lahko delimo vse in si pomagamo. Pogovarjali 
se bomo  o krivdi, ki jo nosimo, o različnih zlorabah, o starih 
vzorcih in o ostalih problemih. V sodelovanju s Centrom 
Astera in Kimspirational. 

PREDAVANJE OBRAZ NAM GOVORI
torek, 10. marec 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Dr. Marija Turnšek Mikačič, doktorica znanosti in docentka 
menedžmenta kakovosti na Fakulteti za organizacijske 
študije FOŠ Novo Mesto. Je docentka na Visoki šoli 
za upravljanje podeželja in krajine Grm Novo Mesto. 
»Navdušenje in strast sta ključnega pomena za uspeh in 
izpolnitev ciljev,« pravi. Pri nas bo predavala o posebni 
in zelo učinkoviti tehniki branja obrazne izraznosti. V 
sodelovanju z Društvom Kneipp Vrhnika.

PREDSTAVITEV TEČAJA POZITIVNA 
DRŽA

Četrtek, 12. marec 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Pozitivna drža je prvi izobraževalno-vadbeni program 
v Sloveniji, ki poleg fizičnega telesa krepi tudi vašo 
samopodobo ter odnos do življenja. Predavateljici 
bosta Hana Mihevc, izkušena pilates inštruktorica v 
izpopolnjevanju iz področja manualne terapije in Sara 
Idzig, plesno-gibalna psihoterapevtka. 

SPOZNAJTE SVOJE ANGELE
petek, 13. marec 2020, ob 18.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Pogovarjali se bomo kako prepoznati njihovo prisotnost 
angelov, se povezati z njimi in katere simbole uporabljajo 
za komunikacijo z nami. Predavanje bo v angleškem jeziku 
s prevodom v slovenščino. Info: Kimspirational.slove@
gmail.com ali 040 906 690. Cena: 13€/osebo. Pripeljite 
svojega življenjskega partnerja BREZPLAČNO in duhovno 
rastita skupaj! 

SREČANJE MAMIC Z DOJENČKI V 
KNJIŽNICI MIRNA MAMA – MIREN OTROK

sreda, 18. marec 2020, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Srečanje bo vodila Milena Oblak Erznožnik, likovna 
pedagoginja, oblikovalka vidnih sporočil, voditeljica joge 
in osebna trenerka na področju osebnostne rasti. S seboj 
prinesite podlago za jogijske vaje. Knjižničarka Barbara 
Kuzmič pa bo predstavila knjigo Elizabeth Pantley Z 
otrokom lahko sodelujete.

GOZD - OBČUTENJE IN LJUBEZEN
sreda, 18. marec 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Gozdna šola Hosta v goste vabi srčnega gozdarja Jožeta 
Praha iz Zavoda za gozdove, s katerim se bomo podali v 
občutljivo življenje gozdov. Nekateri trdijo, da je narava 
nasprotje kulture, torej vse, kar ni človek preoblikoval... 
drugi, da je tudi človek narava in z njim vse, kar naredi. 
Vabljeni, da se skupaj z gozdarjem podamo v odgovore. 
Prostovoljni prispevek. Hvala!



ŽIVLJENJSKI CIKLI DRUŽINE: 
5. PREDAVANJE: V MENI JE DEL TEBE: 
MAMA IN HČI TER OČE IN SIN

Četrtek, 19. marec 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

V tem predavanju se bomo lotili specifičnih relacij in 
narave odnosov staršev do otrok. Spoznali bomo, kako na 
naše odrasle odnose in obvladovanje življenja vpliva varna 
navezanost na očeta in kako varna navezanost na mamo. 
V sodelovanju z družinskim centrom Pogled.

IZMENJAVA PODARIM DOBIM
sobota, 21. marec 2020, ob 9.30
Kulturni center Vrhnika, telovadnica

Že tradicionalna izmenjava sezonskih oblačil za otroke 
in odrasle, knjig, otroške opreme in igrač, uporabnih in 
okrasnih predmetov bo potekala po principu prinesi in 
odnesi približno enako količino oblačil/stvari. V sodelovanju 
s Skupino mamic Sončnice.

ŠOLA ZA STARŠE
23., 24., 26., 31. marec in 1. april 2020, ob 16.30
Grabeljškova dvorana, CKV

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika vas vabimo 
na tečaj Priprava na porod in starševstvo. Prijave so 
zaželene na e-mail: solazastarse@zd-vrhnika.si.

PREDSTAVA VINKO MÖDERNDORFER: 
NIČESAR NE OBŽALUJEM – METKA PAVŠIČ

sreda, 25. marec 2020, ob 18.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Pred nami je ŽENSKA. ŽENSKA, ki ji avtor ne da imena, 
bi pa lahko bila katerakoli ženska našega časa, ki se je 
znašla v skrajni situaciji. Razkrije svojo resnično zgodbo, 
skrivnost ukradenega predmeta, zaradi katerega se je 
znašla na zaslišanju.  ŽENSKA na koncu predstave izda 
svojo identiteto in sporoča, da je v vsaki ženski nekaj, kar 
si želi zapeti izjemno pesem.  Metka Pavšič je diplomirana 
socialna delavka in igralka, ki je monoigro Ničesar ne 
obžalujem odigrala že več kot 130-krat! Vabljeni na 
materinski dan!

OTROCI IN STARŠI: RAZPRIMO KRILA 
USTVARJALNOSTI

petek, 27. marec 2020, ob 16.30
Malavašičev kotiček, CKV

V sodelovanju z likovno pedagoginjo in oblikovalko vidnih 
sporočil Mileno Oblak Erznožnik vabimo otroke in starše, 
da se nam pridružite pri ustvarjanju z različnimi tehnikami. 
Knjižničarka Barbara Kuzmič bo predstavila knjigo Thiago 
de Moraes: Atlas mitov.

R A Z S T A V E
RAZSTAVA JULIJE KUZNETSOVE 

odprtje, 2. marec 2020, ob 17.00 
Prostori knjižnice | Grabeljškova dvorana

Yulia Kuznetsova – Kuz se je rodila leta 1985 v Rusiji. Že kot 
otrok je pokazala nadarjenost za risanje. Pri enaindvajsetih 
je odšla v Yaroslavl študirati umetnost. Tam se je pridružila 
umetniškemu studiju Andreja  Efremova, znanega po 
izostreni tehniki tihožitij, pejsažev in portretov. Umetnica 
je svoja dela razstavljala v Moskvi, Amsterdamu in 
Istambulu. Vabljeni! V sodelovanju z Društvom DVIG, v 
okviru predstavitve Občine Log – Dragomer v CKV.

LIKOVNA RAZSTAVA MOBILI
Mladinski oddelek

SUHO CVETJE
Prostori knjižnice

LESENE ZVERINICE IGORJA
PAVLOVČIČA
Prostori knjižnice

DOGODKI
MAREC  2020

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika
 01 755 31 14
www.ckv.si
knjiznica@ckv.si

N’šPLAC 051 620 066 

KNJIŽNICA DR. MARJE BORŠNIK BOROVNICA

Paplerjeva 23, 1353 Borovnica
01 754 61 45
knjiznica.borovnica@guest.arnes.si

Odprto od ponedeljka do petka:
od 9.00 do 19.00
sobota:
od 7.30 do 12.30

Odprto v ponedeljek in četrtek:
od 14.00 do 19.00 
torek, sreda in petek:
od 8:15 do 13:00
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