
L E T N I  U R N I K
Spoštovane uporabnice in uporabniki, poletje se počasi 
zaključuje. Od 1. 9. 2020 naprej se vračamo v ustaljene 
tirnice. Zopet je v veljavi letni urnik. Na voljo smo vam 
od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00 in v soboto 
od 7.30 do 12.30. V času zaprtja knjižnice lahko gradivo 
vračate na knjigomatu – vračalniku v pritličju kulturnega 
centra, naši novi pridobitvi. 
Več informacij na svetovnem spletu www.ckv.si in našem 
elektronskem naslovu knjiznica@ckv.si. 
Se vidimo. Kolektiv Cankarjeve knjižnice 

D O G O D K I
SKODELICA LITERATURE ZA LEPŠI DAN

Vsak dan V septembru ob 7.00
facebook in https://www.ckv.si. 

Preko javne skupine na Facebooku z naslovom Skodelica 
literature za lepši dan vas vabimo na jutranji »požirek« 
branja/poslušanja. Vsak dan ob 7h zjutraj vas bo pričakala 
nova objava, dolga približno deset minut. Za vse tiste 
ki nimate Facebooka, bo objava dostopna tudi na naši 
spletni strani.

OSEBNI VPIS V UNIVERZO ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRHNIKA 

Vsako sredo ob 17.00
CKV

V študijskem letu 2020/2021 ste vabljeni v naslednje 
izobraževalne programe: Italijanski jezik (mentorica 
Denija Marmilič Peršič), Zeliščarstvo (mentorica Terezija 
Nikolčič), Računalništvo in nove tehnologije (mentorja 
Jelena Cvetković in Nejc Pokec) ter Risanje in slikanje 
(mentor Janez Kovačič). Več info: ckv.u3zo@gmail.com in 
na 041 265 126, pon-pet: 12.00-14.00

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL
Vsako sredo, 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

PREDSTAVITEV PROGRAMA 
POZITIVNA DRŽA

Četrtek, 10. september 2020, ob 17.30
Grabeljškova dvorana, CKV

»Pozitivna drža« je vadbeno-izobraževalni program, s 
katerim pridobite psihološko-fizičen preplet uporabnih 
znanj in tehnik za lajšanje, krepitev in dolgoročno 
vzdrževanje vaše telesne in duševne drže. Vabljeni na 
praktično predstavitev tečaja, Izvajata: Hana Mihevc, 
licencirana in izkušena vaditeljica pilatesa in Sara Idzig, 
magistra plesno-gibalne psihoterapije. 

GAŠPER KRŽMANC: ZGODBE IZ 
KARANTENE

Četrtek, 17. september 2020, ob 17.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Zakaj si natikamo maske na obraz? Koga in pred čim 
varujejo? Kaj se skriva za njimi? Bomo imeli zaradi 
njih še dolgo povešene nosove in štrleča ušesa? 
Knjiga Zgodbe iz karantene so dnevnik dogajanja 
med epidemijo Koronavirusa SARS-CoV-2, ki 
poskušajo skozi dogodivščine iz otroštva na šaljiv, a 
luciden način postavljati in podati odgovore na ta in 
še mnoga druga vprašanja. 

MESO - DA ALI NE?
petek, 18.september 2020, ob 17.30
Grabeljškova dvorana, CKV

Bi verjeli, da so živali hranjene z antibiotiki in rastnimi 
hormoni, recikliranimi živalskimi beljakovinami, iztrebki in 
kemičnimi odpadki? Kaj pa meso obolelih živali? Na drugi 
strani imamo živali, ki so vzrejene doma. Je v tem primeru 
varno jesti meso? Pridite in si ustvarite mnenje. Predavala 
bosta Jasmina in Miha Petavs. Če dogodka ne bo mogoče 
izvesti v živo, si boste posnetek lahko ogledali na spletni 
strani/socialnih omrežjih. V sodelovanju s Šolo za boljše 
življenje.

ODPRTJE RAZSTAVE ČAROVNIJA 
REALIZMA DAMIRJA JADRIČA

ponedeljek, 21. september 2020, ob 11.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Damir Jadrič je magister menedžmenta, zaposlen v 
Slovenski vojski, voddelku za načrtovanje. S slikarstvom 
se je resneje začel ukvarjati leta 1995, svoje ustvarjanje pa 
deli na tri obdobja: pastelno obdobje do leta 2002, akrilno 
obdobje do leta 2014 in oljno obdobje od leta 2014 dalje. V 
zadnjem obdobju se je usmeril v realizem in hiperrealizem 
(fotorealizem). Umetnostna zgodovinarka in likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn bo predstavila pogled na 
njegovo delo. Kulturni program bodo popestrili učenci 
Glasbene šole Vrhnika in Orkester Slovenske vojske. 
V sodelovanju s Slovensko vojsko.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V PRAKSI 
(Z DEGUSTACIJO)

petek, 25. september 2020, ob 17.30
Grabeljškova dvorana, CKV

Je sploh zdravo postati popoln rastlinojed in kako v tem 
primeru zagotoviti zadostne količine vseh esencialnih 
hranil? Te in drugih tem življenjskega sloga se bomo 
dotaknili v tokratnem predavanju. Predstavljeni bodo 
recepti in postopki za lažji prehod v bolj zdrav življenjski 
slog. Predavala bosta Jasmina in Miha Petavs. Če 
dogodka ne bo mogoče izvesti v živo, si boste posnetek 
lahko ogledali na spletni strani/socialnih omrežjih. 
V sodelovanju s Šolo za boljše življenje.  



R A Z S T A V E
RAZSTAVA ČAROVNIJA REALIZMA 
DAMIRJA JADRIČA

V Času odprtosti knjižnice 
do konca oktobra 2020
Cankarjev salon, CKV

Damir Jadrič je magister menedžmenta, zaposlen v 
Slovenski vojski, voddelku za načrtovanje. S slikarstvom 
se je resneje začel ukvarjati leta 1995, svoje ustvarjanje 
pa deli na tri obdobja: pastelno obdobje do leta 2002, 
akrilno obdobje do leta 2014 in oljno obdobje od leta 
2014 dalje. Na razstavi bodo predstavljene slike z različno 
motiviko: Svet narave in živali ter Tihožitja. V sodelovanju 
s Slovensko vojsko.

V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE 
ObmOčna OtrOška likOvna razstava JskD Oi 
vrhnika

V Času odprtosti knjižnice 
do konca oktobra 2020
Mladinski oddelek

Razstava regijskega literarnega natečaja JSKD osrednje 
Slovenije in Radia ARS 2020. Učenci in mentorice OŠ 
Antona Martina Slomška so ustvarjali ob poslušanju 
radijske igre TA PESEM OZDRAVI RIBO. 

LIKOVNA RAZSTAVA MOBILI
Mladinski oddelek

Vabljeni na ogled simpatičnih in unikatnih mobilov, ki so 
jih izdelali otroci šol: OŠ Ivana Cankarja (podružnična šola 
Drenov Grič), OŠ Antona Martina Slomška, OŠ Polhov 
Gradec (podružnična šola Šentjošt) in OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče (vrtec Sončni žarek). V sodelovanju z JSKD IO  
Vrhnika in ZIC Naš Časopis.

LESENE ZVERINICE IGORJA PAVLOVČIČA
Prostori knjižnice

Igor Pavlovčič že od oktobra 2017 razstavlja svoje lesene 
zverinice v naši knjižnici. V letošnjem letu pa bo našim 
uporabnikom omogočil enomesečno brezplačno izposojo 
umetnin na dom. Za več informacij/izposojo njegovih 
umetnin pokličite 041 363 755.

    N ´ š  P L A C
Delavnice so brezplačne in sofinancirane s strani MDDSZ in Evropskega socialnega sklada.

DRUŽENJE S PSOM IN KNJIGO
sreda po dogoVoru

Prostori CKV

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

DELAVNICA – SOCIALNO OMREŽJE 
FACEBOOK

petek,  4. september 2020, ob 10.00
Računalniška dvorana, CKV

Želite postati uporabnik najbolj priljubljenega socialnega 
omrežja Facebook? Vabljeni na brezplačno delavnico, kjer 
boste spoznali osnove uporabe Facebook-a. 
Obvezne prijave na ckv.vgc@gmail.com. ali 051 620 066

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA – WORD
zaČetek: 15.september 2020
torek in Četrtek, 10.00 do 13.00
Računalniška dvorana, CKV

Vabljeni na brezplačen začetni tečaj računalništva, 
kjer boste spoznali način uporabe programa WORD 
(urejevalnik besedil).
Obvezne prijave: ckv.vgc@gmail.com ali 051 620 066

DOGODKI
SEPTEMBER  

2020

CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA

Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika
 01 755 31 14
www.ckv.si
knjiznica@ckv.si

N’šPLAC 051 620 066 

KNJIŽNICA DR. MARJE BORŠNIK BOROVNICA

Paplerjeva 23, 1353 Borovnica
01 754 61 45
knjiznica.borovnica@guest.arnes.si

Odprto od ponedeljka do petka:
od 9.00 do 19.00
sobota:
od 7.30 do 12.30

Odprto v ponedeljek in četrtek:
od 14.00 do 19.00 
torek, sreda in petek:
od 8:15 do 13:00
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