
SVETOVALNO SREDIŠČE NA VRHNIKI

PRIPRAVE NA POROD IN 
STARŠEVSTVO

Dan za Poletavce in NajPoletavce bo na 
košarkaškem igrišču pred Kulturnim centrom 
Vrhnika. Prejel(a) boš priznanje in majico 
Poletavci/NajPoletavci, se zabaval(a) z ostalimi 
poletnimi bralci in ob sladkanju z lizikami 
v napetosti čakal(a) na žrebanje nagrad. 
Glavna nagrada bo skiro! Letos smo v goste 
povabili gledališko skupino Teater Cizamo, ki 
nas bo nasmejala z ulično predstavo o našem 
najbolj znanem vitezu, in nosi naslov Legenda 
o Erazmu Predjamskem. Pridi, luštno nam bo! 
V primeru slabega vremena bo prireditev v 
Grabeljškovi dvorani CKV.  Nosilka projekta 
je Mestna knjižnica Ljubljana, Cankarjeva 
knjižnica Vrhnika pa se mu pridružuje kot 
soizvajalka.

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL
Vsako sredo v septembru, 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.

Sreda, 4. september, 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.

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.

Predstavitev knjige viljema gogale:
POTopis 
Sreda, 11. september, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Vabljeni na predstavitev 
knjige Viljema Gogale in ogled 
ilustracij Nikolaja Mašukova. 
POTopis: popotniško zorenje 
Viljema Gogale je knjiga, 
ki opisuje pot - samotno 
romanje skozi desetletje, 
neštete pešpoti,... Nekoč 
novinar, zdaj beraški romar, 
iščoč svojo pot...

2., 3., 4., 9. in 10. september 2019, ob 16.30
Grabeljškova dvorana, CKV Petek, 20. september, ob 17.00

Košarkaško igrišče pred KCV

Predstavitev knjige  
Marka Juhanta in Pavla rihtaršiča:
DVA GORENJCA O ŠPARANJU
Torek, 24. september, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Ste se kdaj vprašali kaj narediti, da bodo otroci 
postali “bogati” ali vsaj finančno varni?! Na 
predstavitvi bosta avtorja Marko Juhant in 
Pavel Rihtaršič predstavila konkretne primere iz 
prakse, kako naučiti otroka in nenazadnje tudi 
vas, kako ravnati z denarjem. Nekomu, ki bo 
tega dne imel srečen dan, pa bomo podarili 
tudi knjigo s posvetilom obeh avtorjev, vsi ostali 
pa jo boste lahko tudi kupili.

Predstavitev knJige andreJa Jelačina:
NI JE ŠOLE BREZ KARJOLE

Avtor Andrej Jelačin, bo v vlogi humoristaTonija 
Karjole, predstavil knjigo, ki je duhovit kolaž 
humorja in satire, ki v verzih in v prozi na 
svojevrsten način, zabavno in bodljikavo 
obdeluje obdobje med tranzicijo in po njej. 
V njej si sproščeno in satirično privošči in 
obdela vse sloje naše družbe in vse stranpoti, v 
katere smo zašli in še zahajamo. Na diatonični 
harmoniki ga bo spremljal Ivan Šekoranja.

Sreda, 25. september, ob 16.00
Grabeljškova dvorana, CKV

FotograFska delavnica neJc Pokec: 
OSNOVE FOTOGRAFIJE

Cena delavnice je 45 € (za prijave do 16. 9. je 
cena 35 €) in traja tri ure (od 15:00 do 18:00). 
Obvezne predhodne prijave in informacije na 
telefon 031 400 936 ali nejc@nejcpokec.com.

Četrtek, 26. september, ob 15.00
Grabeljškova dvorana, CKV

  DOGODKI



SEPTEMBER 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.  

Sreda, 11. in 25. september, ob 15.00
Prostori knjižnice

  N´š PLAC
    Delavnice so brezplačne in sofinancirane s strani
    MDDSZ in Evropskega socialnega sklada.
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Oblikovala: Urška Grm,CKV

DOGODKI
  RAZSTAVE

IVANOVA SKODELICA
Sprejemnica

LIKOVNA RAZSTAVA MOBILI 
Mladinski oddelek

LESENE ZVERINICE igorJa Pavlovčiča
Prostori knjižnice

NININ CANKAR
Sprejemnica

delavnica:
DRUŽBENO OMREŽJE FACEBOOK
Četrtek, 12. september, ob 15.00
Računalniška učilnica, CKV

ILUSTRACIJE nikolaja mašukova
Prostori knjižnice

RAZSTAVA DRUŠTVA DVIG 
(Občina Log – Dragomer)

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

Cankarjev salon in vitrine v sprejemnici

Vabljeni na brezplačno delavnico, 
kjer boste spoznali osnove uporabe 
Facebook-a. Delavnico vodi Nejc 
Pokec. 
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.  


