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med hladno tišino gora in hrupom mest, nam bo zaupal v pogovoru s 
Tajo Zuccato .

Naravna gradnja – Miha Šegula
17. maj ob 18.30 Knjižnica Bežigrad, dvorana
Predavatelj, univ . dipl . inž . arhitekture, nam bo predstavil gradnjo z na-
ravnimi materiali . Med drugim bo spregovoril o vrstah naravne gradnje 
in vrstah materialov za gradnjo, pa tudi o postopku za pridobitev grad-
benega dovoljenja, stroških ter energijski porabi . 

Nova frekvenca, glasbeni pogovor v živo – Marko Čepak Maki
18. maj  ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka
Tokratni gost bo spregovoril o avtorskem prvencu Maki Planet, tesni 
vpetosti v italijanske jazzovske kroge in medžanrskosti, ki ga spremlja . 
Iskrivi pogovor o glasbi, ustvarjanju, življenju in družbi, ki prinaša pre-
gled najvidnejših izdaj jazzovske glasbe preteklega leta, vodi univ . dipl . 
muzikologinja in kritičarka Nina Novak, ustanoviteljica portala Jazzetna .

Mahler, Debussy, Ravel in Sibelius – dr. Mitja Reichenberg
18. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Ob prelomu 19 . in 20 . stoletja je simfonična glasba doživela precej spre-
memb . Gustav Mahler (1860-1911) je bil neoklasicist, eden največjih za-
dnjih simfonikov, Claude Debussy (1862-1918) in Maurice Ravel (1875-
1937) sta bila predstavnika francoskega impresionizma, ki je segel vse 
do najsodobnejših glasbenih stilov ter Jan Sibelius (1865-1957), ki je 
ponesel razumevanje finske glasbene govorice daleč preko meja svoje 
domovine . Cikel »Diskretni šarm komponistov« .

Dokumentarni film in pogled naprej – Nina Cvar
22. maj ob 18.00 Knjižnica Šiška, 1 . nadstropje
Na zadnjem srečanju Filmskega kluba bomo prek izrisa genealogije 
statusa podob v globalnem kapitalizmu razmišljali o prihodnosti doku-
mentarnega filma: o njegovi (ne)moči, da kljubuje, a hkrati tudi odpira 
drugačna razmerja med posameznikom, zgodovino in svetom . V sode-
lovanju s Škratovo čitalnico .

Antistresna metoda – Društvo E priložnost 
23. maj ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Da se pri delu ne iztrošite in poškodujete, je potreben notranji mir in 
stabilnost . Zato želimo predstaviti metodo dihalnih vaj, samomasaže in 
vodene globoke sprostitve, s katero si prenovite in povečate energijo, 
izboljšate medsebojne odnose in dvignete tolerančni prag stresa .

Ste preveč zaskrbljeni? – Leo Ivandič
24. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Zaskrbljenost je normalno čustvo, ki ima tako, kot vsako drugo čustvo, 
svoj smisel in namen . Opozarja nas na možne negativne scenarije v pri-
hodnosti in nas motivira, da se pripravimo nanje . Vendar poleg normal-
ne obstaja tudi patološka zaskrbljenost . Pretirano zaskrbljeni ljudje ne 
živijo tukaj in zdaj; njihov um je ves čas v »nevarni prihodnosti« . 

Konoplja v prehrani – Roman Štukelj 
24. maj ob 18.00 Knjižnica Prežihov Voranc
Predstavljene bodo vse koristi uživanja konopljinih semen, korenin in 
cveta . Razložene bodo razlike med oljem, pridobljenim iz semen in iz 
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cveta . Dr . Roman Štukelj je član strokovnega sveta in strokovni sode-
lavec mednarodnega inštituta za kanabinoide . Dela tudi v laboratoriju 
za klinično biofiziko ter sodeluje na katedri za ortopedijo ter sodelavec 
mednarodnega inštituta ICCANA . 

Harmonizacija energetskega in fizičnega telesa: pot do kvalitetnega 
življenja – Sonja Auberšek- Egberoungbe
24. maj ob 19.30 Knjižnica Fužine
Je v vašem življenju prisoten izziv, ki želite rešiti, pa ne veste, katera pot 
je prava?  Kozmične in zemeljske energije so nam v pomoč in vodilo na 
poti k boljšemu življenju na katerikoli ravni obstoja . Z njimi si pomaga-
mo pri zdravljenju bolezni, oblikovanju fizičnega telesa, v medsebojnih 
odnosih, ob strahovih, preživetih travmah, za uresničevanje vizij in ci-
ljev v karieri, ustvarjanje obilja .

Vloga starih staršev v razvoju otroka – Urša Marn Kosin  
(Popoldan z Igroteko in Knjižnico dr . France Škerl)
25. maj ob 18.00 Knjižnica dr . France Škerl
Stari starši imajo lahko velik vpliv na razvoj svojih vnukov, zlasti če z 
njimi preživijo veliko časa . »Dovolj dobri« stari starši pomenijo za otro-
kov razvoj neprecenljivo izkustvo ljubezni, znanja, medsebojne naklo-
njenosti, spoštovanja ter povezanosti med preteklostjo in sedanjostjo . 
»Dovolj dobri« stari starši se ne trudijo biti popolni in tega tudi ne priča-
kujejo od svojih vnučkov . 

Reformacija v »slovenskih deželah« 16. stoletja – dr. Nenad Vitorović 
31. maj ob 18.00 Knjižnica Otona Župančiča, 3 . nadstropje
Kaj je bilo pri reformaciji 16 . stoletja tako novega, (za)kaj je odmevalo in 
osvajalo duha in srca ljudi? Kakšno je bilo novo razumevanje evangeli-
ja, vere, milosti, svobode? Kakšna je bila nova podoba Boga? Kakšno je 
bilo novo samorazumevanje človeka in v kakšnem smislu je vse to bilo 
novo? Kako se je ta reformacija širila v »slovenskih deželah« in zakaj se 
v njih ni obdržala?

Argentina, Čile in Bolivija – Andreja Avberšek
9. maj ob 19.00 Knjižnica Jožeta Mazovca
Potovanje bomo pričeli v Patagoniji in na koncu sveta uživali s cesar-
skimi pingvini, gvanakami in ovcami . Nacionalni park Torres del Paine 
nas bo navdušil s svojimi ostrimi vršaci, ledeniki in modrimi ledeniškimi 
lagunami . Na severu Argentine bomo z najetim avtomobilom obiskala 
kanjone, starodavne visokogorske vasi z ogromnimi kaktusi, v čilenski 
puščavi Atacami pa sem obiskala zelo suho dolino Lune . 

Sirija, Jordanija, Izrael. Dežele Bližnjega vzhoda nekoč in danes – 
Jaka Gabrovšek
10. maj ob 19.30 Knjižnica Šentvid
Tokrat se bomo podali v Aleppo, Homs, Damask, Petro, Mrtvo morje, Jeruza-
lem . V dežele z bogato kulturno dediščino in zgodovino, a marsikaj od tega, 
kar je bilo zaščiteno kot Unescova kulturna dediščina, je danes žal uničeno .

potopisi


