
SVETOVALNO SREDIŠČE NA VRHNIKI

RAZSTAVA:
ILUSTRACIJE MATEJE PIVK

MAČEK V ŽAKLJU

Poleti mnogi posežete po 
knjigah, tudi tisti, ki med 
letom težko najdete čas 
za branje. Ker pa včasih 
zmanjka idej kaj bi brali, 
smo vam knjižničarji 
pripravili prav posebno 
presenečenje: Mačka v 
žaklju! Si upate tvegati in 
si izposoditi knjige, ne da 
bi vedeli katere? Nosilka 
projekta je MKL.

Poletje 2019 v CKV 

Mlade bralce stare od 7. do 12. leta 
(Poletavci) in od 13. do 16. leta (NajPoletavci)
vabimo k sodelovanju v poletnem bralnem 
projektu. Glavna nagrada bo letos skiro. Več 
informacij in zloženko/prijavnico dobite v 
knjižnici. Nosilka projekta je Mestna knjižnica 
Ljubljana, Cankarjeva knjižnica Vrhnika pa se 
mu pridružuje kot soizvajalka.

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL
Močilnik
Vsako sredo v avgustu, ob 17.00

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

Torek, 20. avgust, ob 8.00
Računalniška učilnica, CKV

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

Izkušena športna fotografinja in fotografinja 
živali. Ilustratorka in ustvarjalka. Uživa v izzivih 
ter improvizaciji kreativnih projektov in ilustriranju. 
Več o njej na internetni strani: 
https://vilindar.wixsite.com/matejapivk

NININ CANKAR

SPOMINEK NAŠEGA KRAJA
Mladinski oddelek

ILUSTRACIJE MATEJE PIVK
Cankarjev salon

IVANOVA SKODELICA
Sprejemnica

LIKOVNA RAZSTAVA MOBILI 
Mladinski oddelek

LESENE ZVERINICE Igorja Pavlovčiča
Prostori knjižnice

  RAZSTAVE

Sprejemnica

Srečanje mamic z dojenčki v knjižnici
V HARMONIJI S SVOJIMI MISLIMI 
IN OBČUTKI
Torek, 20. avgust, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Srečanje bo vodila Milena 
Oblak Erznožnik, likovna 
pedagoginja, oblikovalka 
vidnih sporočil, vaditeljica 
joge in osebna trenerka na 
področju osebnostne rasti.

NAJSTNIKI: 
RAZPRIMO KRILA USTVARJALNOSTI
Torek, 21. avgust, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

V sodelovanju z likovno pedagoginjo in  
oblikovalko vidnih sporočil Mileno Oblak 
Erznožnik vabimo najstnike, da se nam pridružijo 
pri ustvarjanju z različnimi tehnikami.



AVGUST 2019

drUženje S PSom in knjiGo

V družbi prijazne jazbečarke boste izvedeli 
marsikaj o kužkih, njihovih navadah, negi, lahko 
se boste z njo poigrali in ji celo kaj prebrali. 
Druženje je namenjeno izboljšanju bralnih veščin 
ob hkratnem spoznavanju psov. V sodelovanju z 
društvom Tačke pomagačke. 
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.  

V avgustu: po dogovoru
Prostori knjižnice

knjižnica Pod kroŠnjami

Vabljeni, da se v vročih dneh ohladite z dobro 
knjigo in spočijete v senci dreves. Otroške prireditve 
z različnimi dogodki: petki ob 18.00.
Organizirata Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Zavod Ivana Cankarja za kulturo, 
šport in turizem Vrhnika s podporo Občine Vrhnika, Knjižnica pod krošnjami 
je organizirana v okviru projekta VGC Ljubljana N’šPLAC, sofinanciranega s 
strani MDDSZ in ESS. Več informacij: www.ckv.si in visitvrhnika.si.

1. 8. – 31. 8. 2019 
od ponedeljka do četrtka: 10.00 – 18.00
petek: 16.00 – 20.00
V primeru dežja knjižnice ne bo.
Park pri lipi samostojnosti 
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

  N´š PLAC
    Delavnice so brezplačne in sofinancirane s strani
    MDDSZ in Evropskega socialnega sklada.

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
Tržaška 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

Poletni urnik knjižnice na Vrhniki

Od 26. 6. do 31. 8. 2019 vas 
v knjižnico vabimo: 

pon., sre. in čet.: od 13.00 do 19.00
tor. in pet.: od 7.30 do 14.00 

V času, ko bo knjižnica zaprta, lahko gradivo 
vrnete v režo, ki je nameščena v pritličju 
Kulturnega centra Vrhnika. Želimo vam 
sproščeno poletje, polno lepih doživetij in 

dobrih knjig! 

Mnogokaj sem študiral v svojem življenju, ali 
tako bogate in koristne učenosti, kakor jo daje 
enajsta šola pod mostom, nisem zadobil nikjer 

in nikoli.

Ivan Cankar

Poslikava na steni mladinskega oddelka CKV, avtorica: Barbara Jurjevčič
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DOGODKI

DELAVNICA FERMENTIRANE HRANE

Ves levi del struge je sam bel prod, od 
sonca spaljen. Takrat se prične enajsta šola 
pod mostom ter se neha ob prvih jesenskih 

nalivih.
Ivan Cankar

Terapevtska prehrana po principih Ayurvede, 
dietna prehrana pri alergijah in fermentirana 
živila. Delavnica in predavanje: Bilka Baloh.

Torek, 27. avgust, ob 9.00
Malavašičev kotiček, CKV


