
TA VESELI DAN KULTURE 2021  

V Prešernovem letu 2000 je Ministrstvo za kulturo začelo s pobudo 
dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. Z leti se je 
preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kulturni 
dogodek in veselo praznovanje ob 3. decembru. Za Prešernov 
rojstni dan se na najlepši način združujeta dostopnost in želja ljudi 
po kulturi.

BREZPLAČEN VPIS

Petek, 3. 12. 2021, od 9.00 do 19.00 na Vrhniki in od 8.15 do 13.00 v 
Borovnici
Splošne knjižnice omogočamo dostop do kulture vsem 
prebivalcem; da bodo naše storitve in dejavnosti še bolj dostopne 
k brezplačnemu vpisu vabimo nove člane. Zatorej vljudno vabljeni, 
da se BREZPLAČNO VPIŠETE V KNJIŽNICO vsi, ki še niste vpisani. 
Vabimo vse, da se udeležujete naših dejavnosti, si sposojate knjige 
in tako širite svoje znanje, krepite socialne veščine in živite bolj 
kvalitetno življenje. 

VRAČILO GRADIVA BREZ ZAMUDNINE

Petek, 3. 12. 2021, od 9.00 do 19.00 na Vrhniki in od 8.15 do 13.00 v 
Borovnici
Če imate doma gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, ga na ta dan 
lahko vrnete s širokim nasmehom, saj ne boste plačali niti zamudnine 
niti stroška opominov. Zatorej vljudno vabljeni! 
Opozorilo: starih dolgov za že vrnjeno gradivo ne bomo brisali. 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Do 3. decembra 2021  
Vabimo vas, da nam na jelena.cvetkovic@ckv.si pošljete fotografijo 
naše knjižnice, morda vaš najljubši/najlepši kotiček. Izbor najboljših 
fotografij bomo objavili v knjižnici in na spletu. S poslano fotografijo 
se strinjate z njeno objavo. Če bodo na fotografiji osebe, pošljite 
zraven še soglasje fotografiranih oseb. Med prijavljenimi, ki nam 
boste zaupali svoje podatke (ime, priimek, telefon in naslov) 
bomo izžrebali knjižne nagrade: Ivan Cankar: Erotika; Niko Nikolčič 
Matužinov: Pesmi za Nemojo; Zdenka Obal: O človeku, ki je iskal 
srečo in Nina Vehar: Jakobova želja. Žrebanje bo potekalo v knjižnici, 
v ponedeljek, 6. 12. 2021. Nagrajence bomo objavili v knjižnici, na 
spletu in v Našem časopisu. Nagrado bodo nagrajenci lahko prevzeli 
v knjižnici; v primeru, da to ne bo mogoče, bomo nagrade poslali po 
pošti.

POTOPIS – FOTOPIS VELIKONOČNI OTOK, 
ČILE IN BOLIVIJA  -  NEJC DRAGANJEC

Četrtek, 2. 12. 2021, ob 18.00 na Facebook livestream na profilu 
Kluba vrhniških študentov
Tokrat se bomo podali na raziskovanje enega izmed najbolj 
skrivnostnih kotičkov sveta - Velikonočnega otoka. Do tja nas bo 
na potopisu, s posebnim poudarkom na fotografiji, preko Bolivije 
in celinskega Čila popeljal fotograf Nejc Draganjec (wandergraphy.
com). Nejc je mednarodno objavljen in nagrajen popotni fotograf 
z več kot 10-letnimi izkušnjami odkrivanja sveta skozi kamero. Kot 
pravi, je videl že veliko lepega, manj lepega, najlepše do sedaj pa 
ravno na Velikonočnem otoku. Razkril nam bo sveže poglede na 
znane ikonične destinacije, pa tudi veliko skritih biserov, idealnih za 
popotnike in fotografe, ki si želijo nekaj drugačnega. Vabljeni!

POVSOD JE LUČ

LITERARNI VEČER – LIDIJA GOLC 

Četrtek, 9. 12. 2021, ob 17.00, Grabeljškova dvorana CKV, ali na ZOOM-u
Prijazno vabljeni na predstavitev zadnjih dveh pesniških zbirk 
magistre Lidije Golc. Dvojezični pesniški zbirki je izdala pri založbi 
Buča – Novakoronavirusnice in pri Založbi Mohorjeva družba 
Celovec – Kakor roke v objem. Prireditev bo povezovala Mirjam 
Suhadolnik, za glasbeno obogatitev pa bo poskrbela Urška Sajovic 
na citrah. 

LITERARNI VEČER RAZKRITI ZAČETKI OŠ AMS

Petek, 10. 12. 2021, ob 17.00 na spletni strani in družbenih omrežjih 
knjižnice in šole
V sodelovanju z OŠ Antona Martina Slomška je bil v četrtek, 18. 11. 
2021, ob 17.00 literarni večer prek spletne aplikacije ZOOM. Posnetek 
bo objavljen na spletni strani in družbenih omrežjih knjižnice in 
šole. Prijazno vabljeni k ogledu, všečkanju in deljenju posnetka 
predstavitve pesniške zbirke Razkriti začetki, ki je nastajala v prvem 
letu pouka na daljavo in izšla ob 20-letnici šole. Mentorica učencev 
je učiteljica slovenščine Ranka Keser. 

PONATIS MOJE ŽIVLJENJE IN PREDAVANJE O 
LAVOSLAVU SCHWENTNERJU

Petek, 10. 12. 2021 ob 19.00, Grabeljškova dvorana CKV

Ob 19.00 vas v sodelovanju z ZIC vabimo najprej k poslušanju 
učencev Glasbene šole Vrhnika, ob 19.18 pa k ogledu predstavitve 
ponatisa Moje življenje Ivana Cankarja in predavanju o Lavoslavu 
Schwentnerju. Z nami bosta gosta: Rok Glavan (Antikvariat) in prvi 
dobitnik Cankarjeve nagrade Sebastijan Pregelj. 

SOREČJA - PREDSTAVITEV USTVARJANJA 
LITERARNE SKUPINE JSKD OI VRHNIKA

Petek, 10. 12. 2021, ob 21.00, Grablejškova dvorana CKV
V sodelovanju z JSKD OI Vrhnika in ZIC vas vabimo na predstavitev 
literarnega zbornika Sorečja in drugih ustvarjalnih del vrhniških 
literatov. 

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL

Petek, 10. 12. 2021, ob 22.30, Grabeljškova dvorana CKV

Vabimo vas k poslušanju Cankarjevih del. Cankarjeva dela bodo brali 
Bralci Cankarjevih besedil, ki se že od jeseni 2016 redno srečujejo v 
Močilniku, občasno tudi na drugih lokacijah, in prebirajo odlomke iz 
različnih del Ivana Cankarja ter tudi o njem. Prireditev bo povezovala 
predsednica Turističnega društva Blagajana Mirjam Suhadolnik. 
Grabeljškova dvorana Cankarjeve knjižnice Vrhnika. 

Za dogodke, ki so predvideni v knjižnici spremljajte spletne strani 
in družbena omrežja, kjer bodo objavljene morebitne spremembe 
zaradi vladnih odlokov/epidemioloških razmer.

URE PRAVLJIC NA VRHNIKI,  V BOROVNICI 
IN NA LOGU

Pravljice lahko spremljate preko Facebooka v skupini Ure pravljic 
CKV.

V letošnji sezoni bodo v obeh knjižnicah za izposojo na voljo 
Moljčkovi pravljični nahrbtniki (za tri različne starostne skupine 
otrok), v katere bomo poleg knjig za otroke in priročnika za vzgojo 
dodali še idejo za ustvarjanje ter priporočilni seznam knjig na to 
temo. Vabljeni k izposoji ter ustvarjanju v družinskem krogu! 
Želimo vam veliko dobrih pravljic v najboljši družbi.



Ostanite negativni na Covid 
in pozitivni na dobre knjige!

De c emb e r
2021

DOGODKI

SKODELICA LITERATURE ZA LEPŠI DAN -  
NMSB’21
DA BO DAN LEPŠI IN PRIJETNEJŠI, BEREMO ZA VAS. 
Preko knjižnične skupine na Facebooku z naslovom Skodelica 
literature za lepši dan vas vabimo na “požirek branja/poslušanja”. 
Da bo vaš dan lepši in prijetnejši vas torej vabimo, da ob kavi/čaju 
poslušate krajše zgodbe/poezijo/...  Objave so dostopne tudi na You 
Tube-u, Cankarjeva knjižnica Vrhnika. Projekt je potekal v okviru 
Nacionalnega meseca skupnega branja 2021, ki se bo letos dogajal 
celo leto. Z njim želimo prispevati k promociji skupnega branja in 
dvigu kakovosti bralne pismenosti. Vabilu k sodelovanju so se odzvali 
Bralci Cankarjevih besedil: Mirjam Suhadolnik, Bor Mesec, Terezija 
Nikolčič, Lidija Golc, Marjana Vrhovnik, Slavi Štirn; za snemanje in 
fotografije bralcev so poskrbeli Janez Garafolj Gari, Andrej Kos in 
Primož Sark. Iz zavoda ZIC sodeluje mag. Tatjana Oblak Milčinski. 
Sodelujoči iz Cankarjeve knjižnice Vrhnika: Barbara Kuzmič, Zdenka 
Obal, Niko Nikolčič in Sonja Žakelj, svoje sodelovanje je obljubila 
tudi nekdanja dolgoletna direktorica knjižnice Marija Iskrenović. Za 
snemanje in montažo posnetkov v knjižnici ter objave so poskrbeli 
sodelavci Ema Križič, Jelena Cvetković, Sonja Žakelj in Niko Nikolčič. 
Prijazno vabljeni k poslušanju, všečkanju in deljenju posnetkov ter 
seveda BRANJU KNJIG. Kot je rekel že Tone Pavček: »Če ne bomo 
brali, nas bo pobralo.« 

BEREMO S TAČKAMI – PROGRAM R.E.A.D.

Ob sredah ob 16.00 in ob 16.30, Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Program je v osnovi namenjen otrokom 2., 3. in 4. razreda, ki rabijo 
dodatno spodbudo pri branju, prednost imajo otroci z disleksijo in 
drugimi bralnimi težavami. Aktivnost poteka v sodelovanju z OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika in Društvom Tačke pomagačke. V knjižnico 
bosta prihajali Ljubica Jelovšek in njena Tita. Udeležba je brezplačna. 
Otroka lahko prijavite osebno na mladinskem oddelku, po e-pošti 
tamara.jesenovec@ckv.si ali pošljete sms na 041 379 688 (prijava 
naj vsebuje ime in priimek ter starost otroka).

BRANJE CANKARJEVIH BESEDIL
Vsako sredo ob 16.00 v Močilniku
V sodelovanju s Turističnim društvom Blagajana vas vabimo v 
Močilnik na branje Cankarjevih besedil. Dogodek bomo izvedli v 
vsakem vremenu. Prijava na branje na daljavo oziroma informacije 
o točnem kraju in terminu: mirjam.suhadolnik@gmail.com.

GIBANJE PO KNEIPPOVSKO

Vsako sredo ob 17.20 v Grabeljškovi dvorani CKV
Gibanje je zelo pomembno in zdravo. V sodelovanju z Društvom 
Kneipp Vrhnika vas vabimo na brezplačno udeležbo na vadbo, 
kjer se boste razgibali in krepili svoje zdravje. Vadba je v osnovi 
namenjena starejšim, lahko pa se je udeležite tudi mlajši. Prijave na 
041 833 238, Maja Artenjak. 

E-KNJIGE IN ZVOČNE KNJIGE
V naši knjižnici si lahko na daljavo brezplačno izposodite e-knjige 
preko portala Biblos in zvočne knjige preko aplikacije Audibook. Več 
informacij si lahko preberete v članku Eme Križič na spletni strani 
www.ckv.si ali na družbenih omrežjih knjižnice. 

RAZSTAVE V  CANKARJEVI KNJIŽNICI  VRHNIKA
Razstava Rodoljubni založnik Lavoslav Schwentner v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika.

U3ŽO VRHNIKA 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Vrhnika je s strani Lions kluba 
Vrhnika prejela donacijo v višini 1.600,00 EUR. S tem denarjem 
bomo poravnali strošek izobraževanja za mesec december za vse 
študijske skupine. Donacija bo zagotovila brezplačno izvajanje 
desetih izobraževalnih programov v mesecu decembru. Ob tej 
priložnosti se Lions Klubu Vrhnika iskreno zahvaljujemo! 

Prijazno vabimo k udeležbi na študijska programa: 
Ustvarjanje glasbe: vsak ponedeljek ob 10.00 (začetek 6. 12. 2021), 
vodil ga bo mentor Lado Jakša. 
Keramika: vsak četrtek ob 10.00 (začetek 9. 12. 2021) vodila ga bo 
mentorica Majda Oblak.
Programa bosta potekala v prostorih Cankarjeve knjižnice Vrhnika.
Udeležba bo v mesecu decembru brezplačna za vse, tudi za nečlane, 
zato vabljeni vsi. 
Prijave sprejemamo na ckv.u3zo@gmail.com do 2. 12. 2021 ali od 
ponedeljka do petka med 12.00 in 14.00 na 041 265 126. 

PAKETNIK

V naši knjižnici si lahko v paketnik naročite gradivo in si ga izposodite 
tudi v času, ko je knjižnica zaprta. Več informacij na spletni strani in 
na družbenih omrežjih.


