
 

ZA BOLJ AKTIVNO, SPROŠČENO IN ZABAVNO POLETJE VAS VABIMO TUDI NA: 

 

 

SREČANJE VRHNIČANOV IN »VRŠNČANOV« 

 

Vabljeni na 13. srečanje „TU SMO DOMA“. V  nedeljo, 21. 6. 2020, od 10. ure dalje 

v STAR MALN. Vabljeni na ogled razstavljenih maket, načrta mlina, izdelkov iz 

lesa. ZŠAM in taborniki Rod 11. za vas pripravljajo šolo z animacijami, za ljudsko 

petje bodo poskrbele Pevke ljudskih pesmi Trlce.  Otroci in mladi po srcu bodo 

uživali ob pravljicah iz Cankarjeve knjižnice in zgodbi o Argonavtih - TD Blagajana 

Lintvern ali pa se udeležili slikarske delavnice Arty Party (po predhodni prijavi na 

Facebook-u), hoje po žerjavici – Društvo klic duše (po predhodni prijavi na 

Facebook-u), si ogledali domačo etnološko zbirko v Smrečju 39 (od 10. do 12. ure, 

zaželena prijava na drustvo.blagajana@gmail.com ali 041 264 261 Sonja Malovrh). 

Prijazno vabljeni, da preživite nedeljo v družbi Vrhničanov in »Vršnčanov«. 

 

PO POLETNO BRANJE V KNJIŽNICO 

 

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? 

 

Poletni urnik Cankarjeve knjižnice Vrhnika: ponedeljek, sreda in četrtek: 13:00 

- 19:00; torek in petek: 7.30 – 14.00, sobota: zaprto. V času zaprtja lahko gradivo 

vračate na KNJIGOMATU v pritličju.  

 

E-knjige in avdio knjige 

 

V naši knjižnici si lahko na daljavo (od doma/na dopustu) izposodite tudi e-knjige 

preko portala Biblos in od junija 2020 tudi avdio knjige preko aplikacije Audibook. 

Več informacij na spletni strani www.ckv.si in socialnih omrežjih ter v knjižnici. 
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Poletavci in NajPoletavci 

 

Tudi letos bomo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika za otroke in najstnike pripravili 

poletni bralni projekt Poletavci in Najpoletavci. Trajal bo od 10. junija do 10. 

septembra 2020. Namen projekta je spodbujanje branja med počitnicami. Jeseni 

bo zaključna prireditev, na kateri bodo vsi sodelujoči dobili majico; potegujejo pa 

se tudi za glavno nagrado, ki je letos šotor. Poletavci lahko postanejo vsi otroci, 

stari med 7 in 12 let, ki so člani naše knjižnice. Med počitnicami naj berejo 30 dni, 

vsaj pol ure na dan ter prebrano zapišejo v bralni seznam. Projekt Najpoletavci pa 

je namenjen najstnikom (13 do 16 let), ki so prerasli Poletavce, a bi še vedno želeli 

sodelovati. Njihova naloga med poletjem je, da preberejo vsaj 3 knjige ter napišejo 

kratko notico o prebranem. Prijavnice dobite v knjižnici na mladinskem oddelku, 

dostopne pa so tudi na naši spletni strani www.ckv.si. Lepo vabljeni, da se nam 

pridružite pri poletnem branju!  

 

 

V KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI 

Park pri lipi samostojnosti (pred TIC Vrhnika), Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. 

Vabljeni od 1. do 24. 7. 2020, od ponedeljka do petka: 9.00 – 18.00. V avgustu ob 

petkih, od 16.00 do 20.00. V primeru dežja knjižnice ne bo. Program: odprtje z 

branjem Cankarjevih besedil bo v sredo, 1. 7. 2020 ob 17.00. Pravljične urice  bodo 

od 1. do 24. 7. 2020, od ponedeljka do petka ob 10.00. POLETJE NA VRHNIKI: 

otroške prireditve z različnimi dogodki: petki v avgustu ob 18.00. 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. Vabljeni, da se v vročih dneh ohladite z dobro knjigo in spočijete 

v senci dreves ob Tržaški cesti.  

 

NA BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL 

Vsako sredo ob 17.00 v Močilniku (1.7. v Knjižnici pod krošnjami), morebitno 

spremembo ure/lokacije preverite na mirjam.suhadolnik@gmail.com. 

 

ŽELIMO VAM SONČNO IN VESELJA POLNO POLETJE 2020. 
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