
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

Otroke od 4. do 9. leta starosti vabimo na 
pravljično urico z znano TV voditeljico dr. Ano 
Tavčar-Pirkovič. Povedala bo pravljico v tujem 
jeziku.

  RAZSTAVE

IVANOVA SKODELICA
Sprejemnica

LIKOVNA RAZSTAVA MOBILI 
Mladinski oddelek

LESENE ZVERINICE Igorja PavlovčIča

PravljIčne urIce 2019/20
Vrhnika: vsako sredo ob 17.00 
Cankarjeva hiška, mladinski oddelek CKV
Borovnica: vsak ponedeljek ob 17.00
Knjižnica dr. Marje Boršnik 
Podlipa: vsak ponedeljek ob 17.30
Stara šola
Log: vsak prvi četrtek v mesecu ob 17.00
OŠ Log – Dragomer
Drenov Grič: vsak prvi torek v mesecu ob 18.00
Veroučna učilnica PGD Drenov Grič – Lesno Brdo

Pravljice so namenjene otrokom, starim med 
4 in 9 let, ki uživajo ob poslušanju dogodivščin 
pravljičnih junakov in radi ustvarjajo. 

PravljIčna urIca 
Z DR. ANO TAVČAR-PIRKOVIČ
Sreda, 18. december 2019, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

  PRAVLJICE

KUD Kosec vabi na ogled razstave Janeza Pereniča, 
ki je kipar samouk in se že dolga leta ukvarja s 
kiparstvom v lesu. S svojimi ročnimi spretnostmi 
uspešno osmišlja les kot plemeniti material v prijazne 
in intimne forme in figuralne kompozicije. V okviru 
predstavitve Občine Log – Dragomer.

KIPARSKA RAZSTAVA V LESU
ToPloTa In Težnja Po PrIsTnem In naravnem

DOGODKI
DECEMBER 2019

O
blikovala in fotografirala: Urška G

rm
,C

KV
SUHO CVETJE
Prostori knjižnice

Sprejemnica

CA

Vsak izmed nas je obkrožen z dušami. Pogovarjali 
se bomo o različnih vrstah, ki so okoli nas, in kako 
jih prepoznati. Kako se lahko z zavedanjem 
njihove prisotnosti zavestno povežemo z njimi. 
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: PrePoznajTe
svoje voDnIke, mojsTre In Duše okrog sebe  
Petek, 20. december 2019, ob 18.00. 
Grabeljškova dvorana, CKV



  DOGODKI

srečanje nosečnIc In mamIc z DojenčkI v knjIžnIcI: 
MIRNA MAMA–MIREN OTROK
Torek, 10. december 2019, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Torek, 3. december 2019, od 9.00 do 19:00

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 Stanley I. Greenspan: Izjemni 
otroci. S seboj prinesite podloge za jogijske vaje. 

najsTnIkI: 
RAZPRIMO KRILA USTVARJALNOSTI
Petek, 13. december 2019, ob 17.00
Malavašičev kotiček, CKV

V sodelovanju z likovno pedagoginjo in 
oblikovalko vidnih sporočil Mileno Oblak 
Erznožnik vabimo najstnike, da se nam pridružijo 
pri ustvarjanju z različnimi tehnikami. Knjižničarka 
Barbara Kuzmič bo predstavila knjigo Abbie 
Headon: Samorogov vodnik za vsak dan. 

SVETOVALNO SREDIŠČE NA VRHNIKI

TA VESELI DAN KULTURE 2019
vračIlo graDIva brez zamuDnIne

Sreda, 4. december 2019, 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.

Sreda, 4. december 2019, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

INTELIGENCA RASTLIN
Sreda, 11. december 2019, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Andrea Cattapan bo na predavanju odprl 
pogled na drugo stran realnosti in omogočil 
vpogled v pozabljeno znanje o človeku, rastlinah 
in zakonih narave. Predavatelj je po rodu Italijan 
– alkimist, terapevt – ki že skoraj dvajset let 
preučuje, spremlja in prakticira nauke Alkimije. 
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku in bo 
preveden v slovenski jezik.  

PreDavanje:
TEREZIJE NIKOLČIČ IN MAJE ARTENJAK
Torek, 10. december 2019, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Poučili nas bosta o razlikah med rastlinstvom 
evropskega rastja in severnega rastja na Azijski 
strani. Posebna gostja bo strokovnjakinja za 
nam neznani svet severa v Sibiriji Ana Marija 
Kolman. Društvo Kneipp Vrhnika v sodelovanju 
s CKV.

BREZPLAČNA SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
Prvo srečanje: ponedeljek, 16. december 
2019, 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. 

Predavatelj Matjaž Holc bo govoril o zidovih, ki 
nas držijo na mestu in kaj je potrebno storiti, da 
jih porušimo. 

PoToPIs: INDIJA - DOTIK, KI ZDRAVI 

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.

ODLOČI SE ZASE

V sodelovanju s študenti (KVŠ) vas vabimo na 
potopisno predavanje. Miha in Jasmina Petavs 
sta obiskala jug Indije, kjer živijo ljudje, ki jih je 
družbeni sistem potisnil na rob preživetja. Z njimi 
sta delala, se učila in jim pomagala.

Četrtek, 12. december 2019, ob 18.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Četrtek, 19. 12. 2019, ob 17.00 
Grabeljškova dvorana, CKV

žIvljenskI cIklI DružIna, Drugo PreDavanje: 
USTVARJANJE PARTNERSTVA IN NOVEGA DOMA 

Cikel predavanj Življenjski cikli družine bo 
vodila Andreja Vukmir Brenčič iz družinskega 
terapevtskega centra Pogled. Spoznali bomo 
kako si par ustvarja svoj prostor, svojo intimo 
in bližino, kar je pomembno za njun razvoj. Še 
posebej, če je na poti že otrok.

Z leti se je preoblikovala v Ta veseli dan kulture in 
prerasla v množičen kulturni dogodek in veselo 
praznovanje ob 3. decembru. Za Prešernov rojstni 
dan se na najlepši način združujeta dostopnost 
in želja ljudi po kulturi. Če imate doma gradivo, 
ki mu je potekel rok izposoje, ga na ta dan lahko 
vrnete s širokim nasmehom, saj ne boste plačali niti 
zamudnine niti stroška opominov. Opozorilo: starih 
dolgov za že vrnjeno gradivo ne bomo brisali. 


