
Dogodki ob slovenskem kulturnem prazniku /napovednik za spletni strani Kulturnega 

bazarja in v mesečnih obvestilih za koordinatorje KUV v VIZ – dogodki v splošnih knjižnicah 

 

Mestna knjižnica Ljubljana 

Povodni mož – Maja Šefman (lego animacija) 

8. februar ob 11.00 Facebook Mestne knjižnice Ljubljana  

Se spomnite Prešernovega Povodnega moža? Lepotice Urške, v katero so se vsi zaljubili, ona pa ni 

marala nikogar? Plesa na Starem trgu, pod ''lipo zeleno'', kjer Urška ni plesala, dokler... Saj veste... 

Tokrat vam ga predstavljamo v malo modernejši obliki, s pomočjo lego kock. Povodnega moža je 

upodobil Batman, Urško pa Ariel. Med statisti pa boste zagotovo našli še kakšen znan lik. Pridružite se 

nam na FB MKL profilu: https://www.facebook.com/mestna.ljubljana.  

 

 

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota  

Pripravila bo 8. 2. 2021 ob 18. uri na Youtube kanalu knjižnice dogodek: Prešernov 

lavreat Feri Lainšček: literarno-glasbeni performans. 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

Spletni pogovorni večer ob zaključku bralne značke za odrasle, ponedeljek, 8. februar 2021, ob 18. 

uri, Dogodek si lahko v živo ogledate na YouTube kanalu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 

Miha Kovač: Berem, da se poberem 

Ob zaključku letošnje 12. sezone bralne značke za odrasle, ki jo je opravilo več kot 170 ljubiteljev branja, 

vas na slovenski kulturni praznik vabimo na spletni pogovorni večer s piscem, urednikom in 

https://www.facebook.com/mestna.ljubljana
https://www.youtube.com/channel/UCyU1LWl8N1pqjRy4jBmwAgg


profesorjem Miho Kovačem, ki v svoji najnovejši knjigi Berem, da se poberem ponuja 10 razlogov za 

branje, ki dokazujejo, da ima branje knjig številne pozitivne učinke.  

Knjižnica Črnomelj 

8. februar ob 18. uri: Recitiranje ob kulturnem prazniku, prireditev bo predvajana na spletu Knjižnica 
Črnomelj - YouTube 
11. februar ob 17. uri: Pravljica o Neži – zoom srečanje za otroke 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 

V jubilejnem letu obeležitve 70. obletnice ustanovitve koprske knjižnice in 30. obletnice državnosti 

Republike Slovenije pripravljamo razstavo Stari krajepisi Kopra – Antiche descrizioni di Capodistria, ki 

bo obeležila tudi kulturni dan (8. februar). Prav na dan, ko praznujemo obletnico smrti največjega 

slovenskega pesnika Franceta Prešerna, bomo v koprski knjižnici gostili tudi profesorico slovenskega in 

italijanskega jezika, znanstveno svetnico na področju jezikoslovja, esejistko in publicistko Vesno 

Mikolič. Več na: https://www.kp.sik.si/2021/01/25/kulturni-praznik-virtualna-razstava-stari-krajepisi-

kopra-antiche-descrizioni-di-capodistria-in-virtualni-obisk-vesne-mikolic/. 

Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica 

Na ogled bo razstava Prešernov dan v knjižnici. Razstava bo na ogled vsem, ki se sprehajajo mimo 

knjižnice, pripravili pa bomo tudi predstavitveni film o razstavi in ga objavili na naši spletni strani 

http://www.knjiznica-ilb.si/. 

Mestni knjižnici Izola  

Četrtek, 11. februar 2021, ob 18.30: spletno srečanje bralnega kluba Kira knjiga: Goroslav Vukšić – 
Gogo: Norci pomorci 
 
Naj nas v novem letu stresa in pretresa res samo v knjigah – denimo na palubi čezoceanke v družbi 
četverice starih mornarskih mačkov iz prvenca Goroslava Vukšića Norci pomorci (Beletrina, 2020). 
Pravzaprav sta stara in izkušena le dva, druga dva sta vajenca, ki se na zibajočo (življenjsko) pot 
pomorcev pravzaprav šele podajata ... Vzvratni ozir,  pogled od znotraj, iz drobovja ladje razkriva blišč 
in bedo tega v domači literaturi ne posebej poznanega miljeja. Na eni strani garaško in samote 
prepolno življenje, na drugi pa mrgoleča in prepovedanih užitkov prepolna pristanišča, v katerih 
pomorci občasno poženejo (zračne) korenine. Pred nami je brutalna, sočna in tudi boleče nazorna 
pripoved o strasteh in slasteh plovbe, kot je ni več. Tak je namreč zakon življenja, ki se izteka, a ostaja 
živ spomin in izjemna knjiga, ob kateri se velja kot Odisej privezati ob drog … kajti posrka scela in tudi 
dodobra pretrese.  

Člani bralnega kluba Kira knjiga boste povezavo za prijavo na spletno srečanje prejeli na naslov vaše e-
pošte. Bralni klub vodi literarna kritičarka in prevajalka Diana Pungeršič. Udeležba v bralnem klubu je 
brezplačna. Bralni klub je projekt bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike 
Slovenije. 

Goriška knjižnica Franceta Bevka v sodelovanju z ZKD 

V četrtek, 4. februarja 2021, ob 18. uri vabljeni k spremljanju predstavitve zbornika naravovarstvene 
poezije Zadnja vaja. Z Ano Žunič, vodjo literarnega programa v Layerjevi hiši, se bo pogovarjala dr. 
Tanja Badalič. 

https://www.youtube.com/channel/UCbot9Xsd_DZP8XXemVo6h-A
https://www.youtube.com/channel/UCbot9Xsd_DZP8XXemVo6h-A
https://www.kp.sik.si/2021/01/25/kulturni-praznik-virtualna-razstava-stari-krajepisi-kopra-antiche-descrizioni-di-capodistria-in-virtualni-obisk-vesne-mikolic/
https://www.kp.sik.si/2021/01/25/kulturni-praznik-virtualna-razstava-stari-krajepisi-kopra-antiche-descrizioni-di-capodistria-in-virtualni-obisk-vesne-mikolic/
http://www.knjiznica-ilb.si/


Predstavitev bo potekala na spletu v živo preko Zoom povezave (prost dostop do dogodka). Povezava 
bo aktivna v četrtek, 4. februarja 2021, v času med 17.50 in 19.15. Ogled dogodka bo dostopen na 
Facebook profilu Goriške knjižnice Franceta Bevka še teden dni po srečanju na Zoomu. 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

V mesecu februarju bo posebej izpostavljena razstava Skrito -Odkrito-Ohranjeno-Dostopno, ki 
predstavlja vse tisto, kar je bilo v knjižnicah Goriškega območja v letu 2020 digitalizirano in objavljeno 
na portalu dLib. Del razstave obeležuje lanskoletno 220. obletnico rojstva Franceta Prešerna, zato 
bomo ob kulturnem prazniku dali poudarek temu spominu, hkrati pa izpostavili tudi lokalno osebnost 
Henrika Tumo, po katerem nosi ime ulica, v kateri stoji tolminska knjižnica. Razstavo dopolnjuje 
interaktivni del z digitaliziranimi starimi razglednicami Tolmina, ki jih hranimo v naši domoznanski 
zbirki. Več informacij bo predvidoma že od danes naprej dostopnih na naši spletni 
strani www.kcktolmin.si. 

Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

Ob 19.00 na YouTube kanalu knjižnice Povodni mož, balado Franceta Prešerna pripoveduje Natalija 
Čokl.  

Med 9.00 in 17.00: Dan odprtih vrat Muzeja baroka, Cesta na Sv. Rok 1, Šmarje pri Jelšah. 

Mariborska knjižnica 

Premierna predstavitev filmčka za mlade bralce 
BORUT GOMBAČ – MARIBORSKI PESNIK IN PISATELJ V SKRIVNOSTI LEBDEČE KNJIGE 

Ponedeljek, 8. februarja, ob 17. uri na youtube kanalu Mariborske knjižnice 
  
Ob slovenskem kulturnem prazniku vas z veseljem povabimo v bralno in glasbeno dogodivščino 

s pesnikom, pisateljem in vsestranskim umetnikom Borutom Gombačem. Njegove knjige drsijo skozi 
sanje, igro, vsakdan in ljubezni, znajo živeti v glasbi, radijskih igrah in lutkovnih predstavah. 
Pred kratkim je pri mariborski založbi Litera izšla knjiga pravljic Boruta Gombača Skrivnost lebdeče 
knjige. 

Avtorja lahko spoznate tudi v pogovoru z urednikom Orlandom Uršičem in ob uglasbitvah njegove 

poezije, v katere nas vodi kantavtor Marko Grobler (E-Literarna postaja z Borutom Gombačem). 
https://www.youtube.com/watch?v=H8ifgOQAjkA&feature=emb_logo 

 

E-LITERARNA POSTAJA Z AVGUSTOM DEMŠARJEM 

Ponedeljek, 8. februarja, ob 18. uri na youtube kanalu Mariborske knjižnice 

Ob slovenskem kulturnem prazniku objavljamo pogovor z Avgustom Demšarjem, pisateljem kriminalk, 

ki s svojo plodovitostjo in doslednostjo pooseblja močan tok v preporodu kriminalnega žanra pri nas. 

Avtor 10 knjig, ki se večinoma dogajajo v mariborskem okolju, je prispeval k večji veljavi žanrske 

literature v slovenski književnosti, saj je že bil nominiran za kresnika. S scenaristom aktualne slovenske 

televizijske serije Primeri inšpektorja Vrenka se bo pogovarjal Nino Flisar iz Založbe Pivec, kjer je izšla 

večina njegovih knjig. 

 

 

http://www.kcktolmin.si/
https://bit.ly/KSPJ-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=H8ifgOQAjkA&feature=emb_logo

