IZ MIKLOVE HIŠE

Poletno dogajanje v Knjižnici Miklova hiša Ribnica

OTROCI, PRIDRUŽITE SE POLETAVCEM – POLETNIM BRALCEM!
»Pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!«
V Knjižnici Miklova hiša se letos že peto leto zapored pridružujemo
bralni akciji Poletavci – poletni bralci, ki je namenjena otrokom, starim
od sedem do dvanajst let. V času počitnic ponovno vabimo tako začetnike v branju kot že uveljavljene bralce k branju česar koli po lastni
izbiri (knjig, stripov, revij, turističnih vodnikov itd.), pomembno je le,
da berejo trideset dni po pol ure na dan. Na ta način bodo krepili
bralne navade, utrjevali branje in odkrivali čudoviti svet pisane besede.
Otroci, ki želijo sodelovati in se z oddanim bralnim seznamom uvrstiti med kandidate za žreb privlačnih nagrad, naj se oglasijo v knjižnici
v Ribnici, Sodražici ali Loškem Potoku ali pa na spletni strani www.
miklovahisa.si poiščejo zgibanko z bralnim seznamom, v katerega bodo
med poletnimi počitnicami vpisovali, kar bodo prebrali.
Seznam oddajte do 10. septembra v svoji knjižnici ali ga pošlji na naslov:
KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA
Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica
»za Poletavce«
Izpolnjen seznam in svoje podatke lahko pošlješ tudi na e-naslov:
poletavci@miklovahisa.si
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Projektu se lahko pridružijo otroci, vpisani v Knjižnico Miklova hiša:
članstvo je za otroke do osemnajstega leta brezplačno!
Projekt traja od 10. junija do 10. septembra 2019.
Vsi sodelujoči otroci bodo sredi meseca septembra povabljeni na zabavno zaključno prireditev Dan za Poletavce, kjer bodo prejeli priznanje in majico Poletavci – poletni bralci, napeto čakali na žrebanje
glavnih nagrad in uživali v raznih aktivnostih. Glavna nagrada letošnjih
Poletavcev je skiro!
Projekt Poletavci – poletni bralci je regionalni in delno nacionalni
projekt. Nosilka projekta je Mestna knjižnica Ljubljana, sodelujejo
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica,
Knjižnica Brežice, Knjižnica Črnomelj, Knjižnica dr. Tončka Pretnarja
Tržič, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Jurij Vega Dol pri
Ljubljani, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Knjižnica Medvode, Knjižnica Miklova hiša Ribnica,
Knjižnica Šentjur, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Ljudska knjižnica
Metlika in Občinska knjižnica Jesenice.
Projekt je prejel priznanje Slovenske sekcije IBBY 2014 za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.
Poletite to poletje ponovno na krilih besed in postanite Poletavci – poletni bralci!

Rešeto – junij 2019

četrtek: 15.00 - 20.00
petek: 15.00 - 20.00

sobota: 10.00 - 20.00

Šolsko leto se počasi bliža h koncu, začenjajo pa se dolge poletne počitnice. Že načrtujete, v kateri senci se boste skrivali pred vročim soncem? Morda si boste te trenutke krajšali celo z dobro knjigo? Letos vas
prav lepo vabimo, da se z branjem pridružite mladinskemu bralnemu
klubu v Knjižnici Miklova hiša, kjer se bomo v prijetnem hladu knjižnice ali v senci v parku pogovarjali o samih najboljših in najnovejših
mladinskih knjigah, si pogledali kakšen krajši filmček v Miklovi dvorani
ter se preprosto družili ob prigrizkih in čem hladnem.
Če rad bereš in/ali rad klepetaš ter nisi ravno na počitnicah na morju,
lepo vabljen/-a vsako sredo od vključno 3. julija do 21. avgusta 2019 ob
10. uri v ribniško knjižnico.
Bralni klub je namenjen učencem druge in tretje triade oziroma vsem
šolarjem, ki radi berejo. Vodila ga bo knjižničarka Nežka Klavžar.
Vse mlade bralce prosimo, da se na klub prijavite na naslov nezka.klavzar@miklovahisa.si, da bomo lahko priskrbeli dovolj knjig za vaše počitniško branje. Bralnemu klubu se lahko pridružite tudi kadar koli vmes,
le kak teden prej nam to sporočite!
Dobrodošli! Knjiga je vedno dobra ideja!

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI
Ribniški grajski park
6. junij - 31. avgust 2019

OTROŠKE DELAVNICE
KNJIŽNICE POD KROŠNJAMI

VSAK ČETRTEK OB 17. URI

Z MALO POŠASTJO MICI

27. 6.

Mici slikarka

4. 7.

Mici in indijanci

11. 7.

Mici in svet igrač

18. 7.

Mici vrtnarka

25. 7.

Mici telovadi

V ribniškem grajskem parku že šesto leto zapored Knjižnica Miklova
hiša v sodelovanju z Inštitutom za neprofitno komunikacijo Divja misel
za tri mesece odpira Knjižnico pod krošnjami. V njej se boste tri dni v
tednu lahko ustavili, v miru posedeli v zelenem grajskem okolju in prelistali marsikatero dobro knjigo ali revijo. Knjižnica sodeluje z mnogo
založbami, zato bo na voljo veliko zanimivih naslovov za otroke, mladino in odrasle ter tudi zbirka revij v tujih jezikih.
Vsak četrtek ob 17. uri so na sporedu otroške delavnice, v katerih se
skupaj z malo pošastjo Mici igramo, učimo, zaplešemo, zapojemo in
prepustimo domišljiji!
Delavnice potekajo v vsakem vremenu – v primeru slabega vremena se
izvajajo v Miklovi dvorani Knjižnice Miklova hiša.
Čas odprtosti knjižnice na prostem je od 6. junija do 31. avgusta 2019
vsak:
– četrtek od 15.00 do 20.00,
– petek od 15.00 do 20.00,
– soboto od 10.00 do 20.00.

POLETNI DELOVNI ČAS KNJIŽNICE MIKLOVA HIŠA
1. julij–31. avgust
Knjižnica Ribnica
Ponedeljek, četrtek: 11.00–19.00
Torek, sreda, petek: 8.00–16.00
Sobota: ZAPRTO
Knjižnica Sodražica
Ponedeljek, petek: 15.00–19.00
Sreda: 17.00–19.00

V primeru dežja bodo delavnice potekale v Miklovi dvorani Knjižnice Miklova hiša!

Delovni čas Knjižnice Loški Potok ostaja nespremenjen!
Nastja Hafnar
Knjižnica Miklova hiša
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IZ MIKLOVE HIŠE

POLETNI BRALNI KLUB ZA MLADE

