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Poletno dogajanje v Knjižnici Miklova hiša

Knjižnica pod krošnjami

V juniju smo odprli Knjižnico pod (ribniškimi) krošnjami, ki je mimo-
idočim obiskovalcem ribniškega parka v prelistavanje in branje ponu-
dila knjige, revije ali zgolj počitek na udobnih ležalnikih v hladu sence 
mogočnih dreves.

Poletje je tudi pri nas nekoliko poseben in težko pričakovan čas. Ne 
samo da preklopimo na poletni delovni čas in s tem sem ter tja zame-
šamo kakšne štrene, tudi dogajanje v knjižnici je posvečeno temu, da 
si vsi odpočijemo telo in duha ter čim več časa preživimo pod toplim 
soncem. 

Otroške delavnice s pošastjo Mici

V okviru Knjižnice pod krošnjami so tudi letos julija in avgusta pote-
kale delavnice za otroke, ki sta jih z glavno zvezdo dogajanja – pošastjo 
Mici – vodili Mateja Podgorelec in Manca Andoljšek. Ne glede na vre-
mensko napoved se je vsak četrtek popoldne zbralo obilo ustvarjanja in 
druženja željnih otrok. 

Razstava prvega razreda

V knjižnici smo k razstavljanju njihovih likovnih izdelkov povabili 
nadvse ustvarjalen 1. c razred Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Rib-
nica. Umetelne otroške izdelke smo lahko občudovali od zaključka 
šole do konca poletja. Čudoviti izdelki so nastajali pod mentorstvom 
učiteljic Nike Vrbinc Mihelič in Lucije Knavs. Tudi v prihodnje vabi-
mo razrede, ki bi hoteli svoje izdelke pokazati še komu, da se oglasijo v 
knjižnici, kjer bomo skupaj pripravili vašo razstavo. 

Nežka Klavžar, Knjižnica Miklova hiša
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Vsi otroci, ki ste med poletjem pridno brali in  
boste do 10. septembra izpolnili bralne sezname, 

ste v četrtek, 19. septembra 2019, ob 16. uri

Odvijalo  se bo tudi zaključno žrebanje, kjer bo eden 
izmed vas dobil glavno nagrado - skiro, poleg tega pa 

bomo izžrebali še mnogo drugih praktičnih nagrad. 
 Prireditev bodo popestrili tudi športno obarvani dogodki.

Knjižna razstava

Na oddelku za odrasle smo za poletne dni pripravili ponudbo knjig po-
ljudne znanosti kot nekoliko drugačno »plažno« branje, ki nam lahko 
zbistri misli v času oddiha. Z veseljem smo opažali, da so obiskovalci 
knjižnice tudi po takšni vrsti knjig z veseljem posegali. 

Poletni bralni klub za mlade

V Knjižnici Miklova hiša smo v letošnjem poletju želeli organizirati še 
kakšno dejavnost za nekoliko starejše otroke. Tako smo šolarje povabili 
v poletni bralni klub za mlade. V ribniškem parku smo prebirali fan-
tazijsko literaturo in se o njej pogovarjali, z bralnim klubom pa bomo 
enkrat mesečno sestankovali tudi v prihajajočem šolskem letu. 



V septembru bo v Knjižnici Ribnica potekal vpis 
 v pravljične urice, ki bodo od oktobra naprej 

potekale mesečno ob četrtkih. 
 

Pravljične ure vodi bibliotekarka Nežka Klavžar. 
 

V čudoviti svet pravljic so vabljeni vsi otroci 
od 4. leta dalje!

Vabljeni k vpisu na 
URE PRAVLJIC!

 

Vabljeni k vpisu v 

GLEDALIŠKI ABONMA
                       2019/2020

Tudi v letošnji sezoni se bomo potrudili, da zadostimo vašim željam
 in vam ponudimo ogled le najboljših predstav.

 
O vseh podrobnostih glede izbranih predstav in možnosti vpisa

 boste obveščeni v septembru.
 

Cena abonmaja bo v okviru prejšnjih let, ogledali pa si bomo šest predstav.
 

Vpis bo potekal do petka, 27. septembra, v Knjižnici Miklova hiša


