
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, 01 755 31 14

www.ckv.si, knjiznica@ckv.si

Odprto od ponedeljka do petka:
od 9.00 do 19.00

sobota:
od 7.30 do 12.30

N’šPLAC
051 620 066

KNJIŽNICA DR. MARJE BORŠNIK BOROVNICA
Paplerjeva 23, 1353 Borovnica, 01 754 61 45

knjiznica.borovnica@guest.arnes.si

Odprto v ponedeljek in četrtek:
od 14.00 do 19.00

torek, sreda in petek:
od 8.15 do 13.00

Prostori knjižnice

  RAZSTAVE

IVANOVA SKODELICA
Sprejemnica

LIKOVNA RAZSTAVA MOBILI 
Mladinski oddelek

LESENE ZVERINICE Igorja PavlovčIča

Likovna sekcija poteka že enajsto leto, dvakrat 
mesečno po 2 uri na OŠ Log - Dragomer.  Članice 
ustvarjajo pod mentorstvom Drage Davitkove Erič. 
V okviru predstavitve Občine Log – Dragomer.

DOGODKI
JANUAR 2020

LIKOVNA SEKCIJA KUD KOSEC

Oblikovala in fotografirala: Urška Grm,CKV

SUHO CVETJE
Prostori knjižnice

CA

Sreda, 8. januar 2020, ob 18.00
Grabeljškova dvorana, CKV

OtrOci in starši: 
RAZPRIMO KRILA USTVARJALNOSTI
Četrtek, 30. januar 2020, ob 17.00
Malavašičev kotiček, CKV

V sodelovanju z likovno pedagoginjo in 
oblikovalko vidnih sporočil Mileno Oblak 
Erznožnik vabimo otroke in starše, da se nam 
pridružijo pri ustvarjanju z različnimi tehnikami. 
Knjižničarka Barbara Kuzmič bo predstavila 
knjigo Izziv.

MarkO Juhant: KAKO POSTANEMO 
STARŠI SREČNIH IN USPEŠNIH OTROK?
Petek, 31. januar 2020, ob 17.00
Malavašičev kotiček, CKV

Kaj čaka naše otroke? Katere dejavnosti so 
prave, katera šola in fakulteta bosta naraščaju z 
leti prinesli uspeh in srečo? Kaj doma naredimo 
starši, da bodo otroci srečni? Poskrbeti zase in 
za svoje reči, usmeriti svojo pozornost. Vztrajati, 
da bodo uspeli. Kaj pa frustracija? Bodo 
vedno znova »še premajhni«, bo skoraj vse 
zanje prenaporno in jih je treba zaščititi pred 
stiskami, da ne bodo postali premalo uspešni, 
depresivni? Kako torej ravnati? Vabljeni na 
predavanje Marka Juhanta, priznanega 
specialnega pedagoga za motnje vedenja in 
osebnosti, predavatelja in avtorja številnih knjig 
s področja vzgoje.

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE NA VRHNIKI - U3ŽO
Ponedeljek, 10. februar 2020, ob 16.30
Pisarna direktorice, CKV

Vabljeni, da se udeležite sestanka iniciativne 
skupine, ki bo v pisarni direktorice Cankarjeve 
knjižnice Vrhnika (v medetaži Kulturnega 
centra Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika). 
Prisotnost sporočite do 5. 2. 2020 na sonja.
zakelj@ckv.si.  Sonja Kump, pobudnica U3ŽO 
Vrhnika in Sonja Žakelj, direktorica CKV. Vabljeni 
vsi, ki bi sodelovali kot koordinatorji univerze in 
pomagali pri ustanavljanju U3ŽO na Vrhniki.
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  DOGODKI

Srečanje noSečnIc In mamIc z dojenčkI 
MIRNA MAMA – MIREN OTROK
Sreda, 15. januar 2020, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Milena Oblak Erznožnik, likovna pedagoginja, 
oblikovalka vidnih sporočil, voditeljica joge in 
osebna trenerka na področju osebnostne rasti 
bo predstavila tehnike za vzpostavitev notranje 
moči in volje. Knjižničarka Barbara Kuzmič bo 
predstavila knjigo Ozaveščeni starši. S seboj 
prinesite podloge za jogijske vaje. 

SVETOVALNO SREDIŠČE NA VRHNIKI
Sreda, 8. januar 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. 

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.

6., 14., 15., 20. in 22. januar 2020, ob 16.30
Grabeljškova dvorana, CKV BOris višnOvec - SREDNJEVEŠKA ZGODBA

Četrtek, 23. januar 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Boris Višnovec je režiser, scenarist, direktor 
fotografije, montažer in pisatelj. Vabljeni na 
predstavitev romana,  ki obravnava  zgodovinski 
povzetek dogajanja na prehodu med osrednjo 
Slovenijo in Sredozemljem. Dogodek bo 
obogaten s projekcijo filma Odtisi v Barju.

vaše zdravje, vaša IzbIra:
POLNOVREDNA PREHRANA ALI ZAKAJ ZBOLIMO
Petek, 10. januar 2020, ob 17.30
Grabeljškova dvorana, CKV

Rak različnih oblik, diabetes in bolezni 
krvnožilnega sistema so postali realnost našega 
vsakdanjega življenja. Kaj povzroča te bolezni? 
Kako se jim izogniti? Na ta in druga vprašanja 
bomo skušali odgovoriti v predavanju, ki temelji 
na najnovejših znanstvenih raziskavah in je prvo 
iz serije z naslovom Vaše zdravje, vaša izbira. Da, 
zdravje je vaša izbira. Pridite in prisluhnite zakaj. 
Predaval bo Miha Petavs. Na tem predavanju bo Kim govorila o 

senzitivnosti in zakaj je to dar. Razpravljali 
bomo o načinih, kako biti manj senzitiven, 
občutljiv in dražljiv, ter bolj pozoren in odločen. 
Predavanje bo v angleškem jeziku s prevodom 
v slovenščino. Več informacij Kimspirational.
slove@gmail.com ali 040 906 690. Cena: 13€/
osebo. Pripeljite svojega življenjskega partnerja 
BREZPLAČNO in duhovno rastita skupaj! 

delavnIca KIM DOUCETTE: 
STe SenzITIvna oSeba? 
Petek, 17.  januar 2020, ob 18.00. 
Grabeljškova dvorana, CKV

BREZPLAČNA SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
Ponedeljek, 13. januar 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Skupina se bo srečevala na 4 tedne, ob 
ponedeljkih od 17.00 do 18.30. Ustvarili bomo 
varno mesto, kjer si lahko delimo vse in si s tem 
medsebojno pomagamo. Pogovarjali se bomo  
o krivdi, ki jo nosimo, o različnih zlorabah (fizične, 
mentalne, čustvene, duhovne), o starih vzorcih 
in o ostalih problemih, s katerimi se srečujemo 
vsak dan. V sodelovanju s Centrom Astera in 
Kimspirational. 

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.

POtOPis: COLORADO TRAIL

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL
Vsako sredo, ob 17.00 v Močilniku

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

ŠOLA ZA STARŠE

V sodelovanju s študenti (KVŠ) vabimo na 
potopisno predavanje Marjana Moderca. 
Z dekletom sta prekolesarila 850 km dolg 
Colorado Trail, ki na povprečni višini 3000 m.n.v. 
preči Skalno gorovje v ZDA. Na predavanju vas 
bo s slikami popeljal na pristno izkušnjo Divjega 
zahoda v gorski preobleki!

Četrtek, 9. januar 2020, ob 18.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Četrtek, 16. januar 2020, ob 17.00 
Grabeljškova dvorana, CKV

ŽIvljenSkI cIklI druŽIna, TreTje Predavanje: 
KAJ SE ZGODI V DRUŽINI, KO SE RODI OTROK 

Cikel predavanj Življenjski cikli družine bo 
vodila Andreja Vukmir Brenčič iz družinskega 
terapevtskega centra Pogled. Prehod para v 
starševstvo je eno ključnih obdobij v razvoju para 
in družine. Od tega obdobja je odvisno, kakšna 
bo dinamika in globina odnosov v tej novi družini 
in kakšna bo prihodnost para.

Novo leto je kot bel NepopisaN list …
pobarvajte ga s saNjami,

posujte z ljubezNijo,
popišite z neverjetnimi dosežki

in okrasite s čudeži.


