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Spoštovane in spoštovani člani Knjižničnega cikla, tisti ki nadaljujete s 

procesom učenja in tisti, ki se nam boste šele priključili.

Vabimo vas, da se nam pridružite na rednih mesečnih srečanjih ali v študijskih 

skupinah. Za vas smo pripravili pestro ponudbo aktivnosti, prelistajte 

programsko knjižico in zagotovo boste našli kaj zase.

Študijsko leto 2022/23 bomo pričeli s ponedeljkom, 3. oktobra ter 
zaključili konec meseca maja.
Obiskali boste lahko osem srečanj Knjižničnega cikla, ob ostali ponudbi 

Mariborske knjižnice. Sodni stolp bo še naprej naše prizorišče za mesečna 

srečanja, delovanje študijskih skupin bo na različnih lokacijah po Mariboru.

VPIS V KNJIŽNIČNI CIKEL:
• omogočen je v vseh enotah Mariborske knjižnice, prav tako se lahko  

 opravi preko spleta.

• pogoj za vpis je članstvo v Mariborski knjižnici in znaša 10 EUR.
• prispevek za Knjižnični cikel je 15,00 EUR, ki ga poravnate ob vpisu  
 skupaj z izpolnjeno prijavnico. Prispevek plačate samo enkrat, ne glede  

 na to, v koliko krožkov ste včlanjeni ali pa boste poslušali samo mesečna  

 predavanja. Prispevka ne vračamo.

• ob vpisu prinesite s seboj člansko izkaznico Mariborske knjižnice. 

Celoten program Knjižničnega cikla je dostopen na spletni strani 

Mariborske knjižnice: www.mb.sik.si, kjer lahko izpolnite elektronsko 

prijavnico, poravnate članarino in prispevek za Knjižnični cikel. 

Vsak, ki bo plačal prispevek, bo prejemal mesečna Sporočila. Prijave s plačilom 

bo zbirala Nataša Konec, od ponedeljka, 12. do petka 16. septembra 
2022, med 10.00 in 12.00, v Čitalnici v Trgovskem centru City, ulica Vita 
Kraigherja 5. 
Prijavnico za Knjižnični cikel izpolnite in obkrožite študijske krožke, v katere 

se želite vključiti. 
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Če boste na prijavnico vpisali tudi vaš elektronski naslov, vam bomo 
Sporočila pošiljali po elektronski pošti. 
Prijaviti se morate vsi, tisti, ki ste bili člani že v preteklem letu, in tisti, ki boste 

obiskovali samo predavanja. 

POTEK DELA
Za udeležbo v študijskih skupinah je potrebno plačilo prispevka za mentorske 

ure, ki je odvisen od števila udeležencev v skupini. Izostanek se upošteva 

v primeru, ko je napovedan vnaprej in traja cel mesec. Vsak krožek izbere iz 

svojih vrst animatorja, katerega naloga je, da sodeluje z mentorjem, povezuje 

slušatelje v krožku, skrbi za oddajo mesečno izvedenih ur za lažji obračun 

prispevka šolnin. Mentorska ura znaša 19€.

Večina programov obsega 50 ur letno, člani študijskih skupin se srečujejo 

tedensko po 2 šolski uri. Izjema so skupine, kjer je delo drugače zastavljeno.

Srečanj študijskih krožkov ne bo od ponedeljka 31. oktobra do petka 4. 
novembra, 2022.
Enkrat mesečno, ob torkih, organiziramo predavanja z različnih interesnih 

področij.

IZ VODNIKA PRIREDITEV MARIBORSKE KNJIŽNICE
Odprti horizonti
VESNA V. GODINA: ZABLODE FEMINIZMA
Sreda, 14. septembra, ob 18. uri v Sodnem stolpu, Pristan 8

V okviru cikla Beletrinini trubadurji vabimo na predstavitev strokovne 

monografije Zablode feminizma: razmisleki o feministični ideologiji, ki 

analizira njene glavne značilnosti in opozarja na zlorabe sodobnosti. Z avtorico, 

vedno pronicljivo antropologinjo in univerzitetno profesorico dr. Vesno V. 
Godina, se bo pogovarjal mag. Igor Černe.

4 MARIBORSKA KNJIŽNICA/ UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE/ KNJIŽNIČNI CIKEL 31 (2022/2023)



22. PRAVLJIČNI DAN
Sobota, 17. septembra, cerkev sv. Bolfenka na Mariborskem Pohorju
V soboto, 17. septembra 2022, bomo v Mariborski knjižnici organizirali že 

22. Pravljični dan, ki se bo letos odvil na prav posebni lokaciji, v objemu 

pohorskih gozdov v cerkvi sv. Bolfenka na Mariborskem Pohorju, kjer 

bomo ob poslušanju zgodb in pravljic raziskovali »zaklade duha«.V razmisleku 

o lokalnem okolju, njegovih vrednotah in kulturi, letošnji program povezuje 

naravno in kulturno, snovno in nesnovno dediščino ter sodobno literaturo.

Dopoldan se bomo podali na družinski pravljični pohod po Rozkini poti, 

popoldanski del bomo nadaljevali s pohorskimi pravljicami kot jih je zapisal 

Paul Schlosser. Po premoru ob pohorskih dobrotah bomo dan zaključili s 

pripovedovanjem zgodb za odrasle.V primeru slabega vremena bomo vse 

dogodke izpeljali v notranjosti cerkve sv. Bolfenka. Zagotovili smo določeno 
število brezplačnih povratnih vozovnic za Pohorsko vzpenjačo, ki 
jih boste lahko prevzeli na dan dogodka na blagajni spodnje postaje 
vzpenjače. 
• Družinski pravljični pohod po Rozkini poti
Ob 11. uri
V spremstvu Hedvike Jenčič, gozdarske inženirke z Zavoda za gozdove Slovenije, 

OE Maribor, in ob pripovedovanju Zdenke Gajser, Lee Hedl, Agice Kovše 

ter Roberta Kerežija iz Mariborske knjižnice bomo potovali po Rozkini učni 

poti. Sprehod bomo pričeli in zaključili pred cerkvijo sv. Bolfenka. Pot, ki bo 

predvidoma trajala 90 minut, je primerna za družine in starejše. Priporočamo 

pohodno obutev.

• Zakladnica Schlosserjevih pohorskih pripovedk
Ob 15. uri
O Pohorskih pripovedkah, kot jih je zapisal Paul Schlosser, se bomo pogovarjali 

z urednikom knjige v slovenskem jeziku, Andrejem Guličem, in z Metko 

Damjan, gledališko lektorico. Glasba: Marko Grobler.
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• Pravljično popoldne za odrasle
Ob 16.30
Na pripovedovalskem dogodku bomo povezali pohorsko pripovedno izročilo 

in sodobno literaturo. Nastopili bodo: Zdenka Gajser, Borut Gombač, Vid 

Kmetič in Agica Kovše ter Dragica Gramec in Marjeta Resnik, udeleženki 
delavnice pripovedovanja v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje 
Mariborske knjižnice, pod mentorstvom Metke Damjan. Pravljično 
doživetje bo z glasbo dopolnil Marko Grobler.

Branje za življenje
TADEJA BRANKOVIČ
Četrtek, 22. septembra, ob 19. uri v Veliki dvorani lutkovnega gledališča 

Maribor, Vojašniški trg 2A

Tokratna gostja cikla pogovorov Branje za življenje je štirikrat nastopila na 

olimpijskih igrah in šestkrat stala na zmagovalnem odru svetovnega pokala. 

Tadeja Brankovič, nekdanja biatlonka in sedaj tudi pisateljica, v avtobiografiji 

Peta olimpijada iskreno oriše svoje življenje in je lahko navdih mnogim, ki 

se znajdejo v težkih življenjskih situacijah. O knjižnem prvencu se bo z njo 

pogovarjala dr. Sabina Fras Popović.

Filozofija med knjigami
Dr. KAROLINA BABIČ
Sreda, 28. septembra, ob 18. uri v Sodnem stolpu, Pristan 8

Zdi se, da so družbeno-ekonomske prakse, ki temeljijo na tržnih in kapitalskih 

načelih, v zadnjih stoletjih povsem prevzele vajeti tako intimnih svetov ljudi 

kot tudi vajeti javnih politik držav in meddržavnih sistemov. Hkrati so se ves 

čas razvijale tudi drugačne oblike družbenoekonomskega povezovanja, ki jih 

globalno beležimo pod skupnim pojmom socialne in solidarnostne ekonomije. 

S filozofinjo dr. Karolino Babič se bo pogovarjal mag. Igor Černe.
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 ŠTUDIJSKO LETO 2022 – 2023
 MESEČNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI 
 3. oktober – 28. maj

1. srečanje: torek, 4. oktobra 2022, ob 17.00 – predstavitev knjige dr. Mirjane  
 Koren: Kulturna dediščina mizarskih delavnic (dogodek v okviru  
 Dnevov evropske kulturne dediščine)
 Osrednji motiv, ki vodi vse naše letošnje dogodke ob Dnevih evropske  

 kulturne dediščine, je les. Ta bo tudi glavna tema pogovora z dr. Mirjano  
 Koren, ravnateljico Pokrajinskega muzeja Maribor, ki je leta 2019 izdala  

 monografijo Kulturna dediščina mizarskih delavnic. Ob predstavitvi  

 mizarskih delavnic na Štajerskem je posebej poudarjen tudi pomen prenosa  

 znanja iz roda v rod in s tem koncept (vz)trajnostne dediščine.

2. srečanje: torek, 15. novembra 2022, ob 17.00 – Umetniški kabinet Primož  
 Premzl 1992 –2022; predstavitev kabineta s predavanjem Primoža Premzla

3. srečanje: torek, 6. decembra 2022, ob 17.00
 Predavanje Ivice Flis Smaka, dr. med. specialistka

4. srečanje: torek, 10. januarja 2023, ob 17.00—potopisno predavanje in  

 predstavitev knjige novinarja Slovenske nacionalne televizije Jana  
 Konečnika z naslovom Kje je Jan? 

5. srečanje: torek, 7. februarja 2023, ob 17.00 - Spanje: potreba in izziv  
 današnjega časa; predavanje dr. Vite Štukovnik 

6. srečanje: torek, 7. marca 2023, ob 17.00 Tema srečanja bo predstavljena  

 naknadno
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7. srečanje: torek, 4. aprila 2023, ob 17.00 - podvodni fotograf in snemalec  

 Andrej Voje: multimedijska projekcija Pod morjem okoli sveta
 

8. srečanje: torek, 9. maja 2023, ob 17.00 - Po Jakobovi poti od Kobilja do  
 Trsta: romanje ljubezni - potopisno predavanje Mirka Nidorferja

  ŠTUDIJSKI KROŽKI:
  SLOVENSKA ULICA 40—PRITLIČJE LEVO

1.  Angleščina XIV. - krožek se sestaja vsak torek ob 8.30 v Učilnici 3. Prvo  

  srečanje članov skupine bo v torek, 4. oktobra, ob 8.30. (mentorica Brigita  
  Grbič)
2.  Angleščina XXVII. - krožek se sestaja vsak torek ob 10.15 v Učilnici 3. Prvo  

  srečanje članov skupine bo v torek, 4. oktobra, ob 10.15. (mentorica  
  Brigita Grbič)
3.  Angleščina XXIV. - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 8.30 v Učilnici 
3.  Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra, ob 10.15.  
  (mentorica Brigita Grbič) 

4.  Angleščina - 1. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 10.30 v Učilnici 2.  

  Prvo srečanje članov skupine bo v torek, 4. oktobra, ob 10.30. (mentor  
  Emil Pečnik)
5.  Angleščina - 2. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob 12.15 v Učilnici 2.  
  Prvo srečanje članov skupine bo v torek, 4. oktobra, ob 12.15. (mentor Emil  
  Pečnik)
6.  Nemščina XV. - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.30 v Učilnici 1. Prvo  

  srečanje članov skupine bo v četrtek, 6. oktobra, ob 9.30. (mentorica  
  Katarina Ogner)
7.  Nemščina – nadaljevalni, konverzacija - krožek se sestaja vsako sredo  
  ob 10.15 v Učilnici 1. Prvo srečanje članov skupine bo v sredo, 5. oktobra,  
  ob 10.15. (mentorica Katarina Ogner)
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8.  Nemščina XIII. - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 9.20, v Učilnici 1. 
  Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra, ob 9.20.  
  (mentorica Ana Bračko Krašovec)
9.  Nemščina XV.—krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 10.15 v Učilnici 1. 
  Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra, ob 10.15.  
  (mentorica Ana Bračko Krašovec)
10. Nemščina konverzacija - 1. skupina - krožek se sestaja vsak torek ob  
  10.15 v Učilnici 1. Prvo srečanje članov skupine bo v torek, 4. oktobra, ob  
  10.15. (mentorica Ana Bračko Krašovec)
11. Nemščina konverzacija - 2. skupina - krožek se sestaja vsak petek ob  
  9.00 v Učilnici 1. Prvo srečanje članov skupine bo v petek, 7. oktobra, ob  
  9.00. (mentorica Ana Bračko Krašovec)
12. Italijanščina XVIII. – krožek vodi Marija Toure. Članice skupine bodo  
  naknadno obveščene o terminu srečanj.
13. Antični cikel -krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 15.00 v Učilnici 2. 
  Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra, ob 15.00.  
  (mentorica Nina Vuk Hriberšek)
14. Memohelp - 1. skupina - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 10.30  
  v Učilnici 2. Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra,  
  ob 10.30. (mentorica Alja Gričar)
15. Zgodovina glasbe - krožek se sestaja vsako sredo ob 10.15 v Učilnici 2.  
  Prvo srečanje članov skupine bo v sredo, 5. oktobra, ob 10.00. (mentorica  
  Jasna Čerič)
16. Zgodovina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 8.30 v Učilnici 2. Prvo  

  srečanje članov skupine bo v četrtek, 6. oktobra, ob 8.30. (mentor  
  Gregor Antoličič)
17. Ruščina - krožek se sestaja vsak četrtek ob 10.30 v Učilnici 2. Prvo  

  srečanje članov skupine bo v četrtek, 6. oktobra, ob 10.30. (mentorica  
  Elena Vadimovna Ponudič)
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18. Pišem z roko - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 9.00 v Učilnici 2. 
  Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra, ob 9.00.  
  (mentorica Aleksandra Kosec; plačilo mentorici 15€/mesec)
19. Joga smeha - prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3.  
  oktobra, ob 12.15 v Učilnici 2. (mentorica Aleksandra Kosec; plačilo  
  mentorici 19€/mesec)
20. Filozofija - krožek se sestaja vsako sredo ob 15.00 v Učilnici 2. Prvo  

  srečanje članov skupine bo v sredo, 5. oktobra, ob 15.00. (mentor Niko  
  Šetar)

Predstavitev novega študijskega krožka, FRAKTALNA RISBA, bo 

v sredo, 7. septembra, ob 10.30 v Učilnici 2. Metoda fraktalne risbe (MFR) 

je posebna terapevtska oblika risanja, kjer se večina izvaja z zaprtimi očmi in 

jevsem, ki si želijo izboljšati kakovost življenja, prepoznati in razvijati lastne 

potenciale in uspešneje reševati izzive, ki jih prinaša vsakdan, vpliva pa tudi 

na izboljšanje kognitivnih sposobnosti, spomina, koncentracije, zato je zelo 

priporočljiva za seniorje. Fraktalno risbe lahko izriše vsak, talent ni potreben. 

Vsaka risba vključuje linijsko mrežo, ki se jo v skladu z izbranim namenom 

načeloma vedno izriše z zaprtimi očmi, barve pa se uporabijo po pravilih, ki jih 

metoda vključuje.

V Mariborski knjižnici že 30 let deluje Igroteka - izposojevalnica igrač, za 

otroke in odrasle. S pomočjo knjižničarjev, ki upravljajo z omenjeno zbirko, 

smo izbrali različne družabne igre s katerimi si bomo popestrili petkove 
dopoldneve med 9.00 in 12.00 v Učilnici 2. Vabljeni.

 HIŠA JEZIKOV—ULICA VITA KRAIGHERJA 3
1. Francoščina XV. - krožek se sestaja vsak četrtek ob 9.30 v prostorih  Hiše 
jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo nadstropje. Prvo 

srečanje članov skupine bo v četrtek, 6. oktobra, ob 9.30. (mentorica Janja 
Krstić)
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2.  Španščina nadaljevalni - krožek se sestaja vsak ponedeljek ob 9.00 v  

  prostorih Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo  
  nadstropje. Prvo srečanje članov skupine bo v ponedeljek, 3. oktobra,  
  ob 9.00. (mentor Jose Emilio Abarca)
3.  Španščina začetni - krožek se bo sestajal vsak petek ob 9.00 v prostorih  
  Hiše jezikov, Poslovni center Slavija, Vita Kraigherja 3, sedmo  
  nadstropje. Prvo srečanje članov skupine bo v petek, 7. oktobra, 
  ob 9.00. (mentor Jose Emilio Abarca)

  ČITALNICA ČUK - GOSPEJNA ULICA 10
1.  Umetnostna zgodovina - krožek se sestaja štirinajstdnevno ob četrtkih  
  ob 10.00. Prvo srečanje članov skupine bo v četrtek, 6. oktobra, ob 10.00.  
  (mentor Simon Žlahtič)

   VETRINJSKI DVOR - VETRINJSKA ULICA 30    
  (Večnamenska dvorana 07)
1.  Spoznavajmo Slovenijo (mentorica Slavica Tovšak) -
  prvo srečanje članov skupin bo v ponedeljek, 3. oktobra:
  • 1. skupina ob 8.30
  • 2. skupina ob 9.30
  • 3. skupina ob 10.30 
2.  Potujemo po Sloveniji (mentorica Darinka Auguštiner) - 
  prvo srečanje članov skupine bo v sredo, 19. oktobra, ob 8.30.
3.  Po Sloveniji z odprtimi očmi (mentorica Branka Rudolf) - 
  prvo srečanje članov skupine bo v petek, 21. oktobra, ob 10.00.
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www.mb.sik.si
natasa.konec@mb.sik.si


