
NOČ KNJIGE NA DAN ZEMLJE  

v petek, 22. 4. 2016 v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 

 

Izposoja in vračilo knjig 

Na dan zemlje vas vabimo, da si knjige izposojate in vračate pozno v noč. Pravijo, da ima noč 

svojo moč, v knjižnici pa dodajamo: in svoje knjige. Z branjem vstopamo v svet čarnega, 

čudežnega in skrivnostnega. V svet netopirjev, ljubimcev in celo vampirjev; do 24.00.  

 

 

Knjigobežnica - Izmenjevalnica knjig 

Vabimo vas, da spomladansko čiščenje izvedete tudi na domačih knjižnih policah: tiste 

knjige, ki ste jih že prebrali, pošljete novim bralcem naproti in si izberete druge. Z lepšim 

vremenom bomo ponovno zagnali tudi naše Vrhniške knjigobežnice: vse skrbnike 

Knjigobežnic na ta dan vabimo na prevzem paketa knjig od 18.00 do 20.00, s katerimi bomo 

odprli novo sezono branja na javnih površinah ter obudili morda zimsko malce zaspane 

zunanje knjižne poličke. Se vidimo v medetaži med 18. in 24. uro. 

 

 

 

»Pravljica bice Sonje o dinozavru Dinu in njegovih prijateljih«    

Vabljeni na pravljično urico z društvom Kneipp. V glavni vlogi bo nastopal dinozaver.  

Družbo pa mu bodo delale ročno izdelane živali Sonje Vrhovnik. Vabljeni ob 18.00 na 

mladinski oddelek. 

 

 

 

Predstavitev knjige Čaji dobre misli Terezije Nikolčič - 101 zelišče za ljudi in živali 

Redkokdaj knjižni prvenec ugleda luč sveta v avtorjem osemdesetem letu starosti. Še toliko 

manj to velja za vsebine s poljudno-strokovno tematiko. Ampak z večletnim delom in 

duhovno trmo je avtorica dokazala predvsem sebi in tudi drugim, da se da tudi to. Svojo 

strokovno in praktično zeliščarsko pot je obelodanila v knjigi na preko 300 straneh. V njej 

boste spoznali čez 100 zelišč za ljudi in živali z njihovim opisom in fotografijami vred. A 

knjiga ponuja še kaj drugega: pripravo čajnih mešanic, hrambo domačih nasvetov in ne 

nazadnje napotke, kako z zdravilnimi zelmi lajšati zdravstvene tegobe domačih živali. 

Srečanje z njenim prvencem bo ob 18.00 v Grabeljškovi dvorani. 

 

 

Odprtje fotografske razstave Boruta Lozeja Škocjanske jame. 

Društvo za kulturo in kvaliteto življenja Nauportus Viva in Cankarjeva knjižnica Vrhnika 

vabita na ogled fotografij podzemnega sveta in površja Parka Škocjanske jame. Na odprtju 

razstave bo kratkemu kulturnemu programu sledila predstavitev Parka Škocjanske jame, ki je 

naravni pojav izjemne svetovne vrednosti. Avtor fotografij je Borut Lozej, naravovarstveni 

nadzornik in vodnik, ljubitelj fotografije in izkušeni fotograf. Njegove fotografije so 

objavljene v najrazličnejših domačih in tujih publikacijah. Ob 20.00 vabljeni v Cankarjev 

salon. 

 

 

 

 



Predstavitev knjige Če boste molčali, bodo kamni govorili.  

V goste prihaja Anton Komat, samostojni raziskovalec, publicist in naravovarstvenik in z 

njim njegova nova knjiga. V njej nam prinaša poglobljen vpogled v manipulativna ozadja, ki 

so nas pripeljala na rob zatona Zahoda. Ponuja pa tudi konstruktivne rešitve, ki so še možne, 

čeprav lovimo zadnji vlak. Eno je poznati resnico, drugo jo je razumeti. Le kdor jo razume, jo 

lahko tudi zapiše. Iz knjige: " Če vas moje besede ne bodo prepričale o dejstvih, vas bodo 

dejstva prepričala o pravilnosti mojih besed, ki jih boste brali v tej knjigi. Vse gorje na svetu 

se zgodi, ko ljudje nasedajo norcem v kravatah, uniformah, talarjih in turbanih in se bojujejo 

za njihove interese. O novi knjigi, še več pa stvareh, ki nas morajo skrbeti bo govoril od 20.30 

dalje v Grabeljškovi dvorani. 

 

 

 

Literarna branja. 

V sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti organiziramo večer literarnega 

branja, na katerega vabimo vse literate, ki pišete zase, za svoje domače ali kar tako. 

Predstavili se bodo tudi ustvarjalci Vrhniške literarne skupine. Začeli bomo ob 22.30 v 

Grabeljškovi dvorani. Večer pa bomo zaključili s pravljico za lahko noč mladinske pisateljice 

in sodelavke Zdenke Obal prav tam ob 23.50. 

 

 

 

 

Svetovni dan knjige s Francijem Rogačem v Borovnici 
 

23. april je eden izmed dni v letu, ko se še bolj kot ponavadi posvečamo knjigi, promociji 

branja, založništvu, avtorskim pravicam, intelektualni lastnini in pismenosti. Na povabilo 

Knjižnice dr. Marje Boršnik Borovnica bo Borovnico takrat obiskal pisec romana za odrasle 

in pravljičar Franci Rogač. Prebirali bomo zgodbe, se o njih pogovarjali, morda pa se že 

napisanim pridruži celo nova. Prireditev je namenjena vsem tistim, ki jih privlači svet otroške 

domišljije v soboto, 23. aprila ob 17.00 v Borovnici, v dvorani nad vrtcem, Paplerjeva 5. 

 
 


