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Vsaka krošnja ima svojo zgodbo.
Iz preproste ideje spoja branja in uživanja se je Knjižnica pod
krošnjami razvila v prepoznavno in dobro obiskano parado
ležernega branja. Na začetku so bile njeno stalno prebivališče
krošnje v Ljubljani, nato pa je naslov te zelene knjižnice postal
vedno bolj mobilen. Zdaj Goriška, jutri gore, pojutrišnjem Evropa. Projekt vsa leta ostaja zvest svojim temeljnim izhodiščem
– v sodelovanju z založbami, partnerji in podporniki zagotavlja
brezplačno branje, listanje in uživanje pod drevesi.
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Ustavi se. Zadihaj.
Namoči prste v zgodbo.
Vzemi si čas za dobro knjigo in jo prelistaj v pomirjujoči senci.
Knjiga v naravi je pozabljeno zadovoljstvo. Zato se vrača s toliko
več žara in te vabi med svoje privržence. Gre za aktivnost brez
blišča in obljube avanture, a s toliko več pristnega užitka in
šarma. Branje je pomembna oblika preživljanja prostega časa.
Bereš lahko v kateremkoli delu dneva, čeprav ti bodo izvedenci
verjetno priporočili petek dopoldan, ko ima mesto poseben čar:
vsi hitijo, norijo svojim ciljem naproti, ti pa si tam, v senci ene
izmed krošenj, in mirno žanješ besede, kot da ne bi bilo ničesar
pomembnejšega na tem svetu. In prav imaš!

Prva lokacija, ki je ne zmoti niti sneg,
kaj šele dež.
Knjižnica pod krošnjami je leta 2015 dobila svoje prvo stalno
pokrito mesto. Ne glede na vreme, dan ali mesec neumorno
uraduje na Vodnikovi domačiji Šiška, Hiši branja, pisanja in
pripovedovanja. Posebnost lokacije so krasni kostanji in literarna živahnost v hiši. Tu knjižnica ponuja vse svoje bisere – od
kompetentnega izbora knjig do glasnega branja za starejše in
kratkočasnih predlogov za najmlajše. Šiška je skratka lokacija,
ki jo moraš obiskati.

Krošnje govorijo elektronsko.
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Na dveh enotah Knjižnice pod krošnjami v branje ponujamo
elektronske knjige. Spoznavanje in uporabo bralnikov nudimo
na ljubljanski Trnovski plaži ter v parku Tivoli.

Juhu,
naprave
za branje
elektronskih
knjig!

LJUBLJANA
10 bralnih otokov za urbane popotnike:
Park Tivoli
Trnovska plaža
Park Zvezda (Ameriška Knjižnica pod krošnjami)
Vodnikova domačija Šiška
Petkovškovo nabrežje
Atrij Galerije ŠKUC
Vrt Plečnikove hiše
Botanični vrt
Park Tabor
Družinski center Mala ulica

LJUBLJANA / PARK TIVOLI
Najbolj znana med ljubljanskimi krošnjami
Največjo enoto Knjižnice pod krošnjami v prestolnici
najdeš ob tivolskem ribniku, ki je bil nekoč drsališče,
danes pa je odlična tarča za utrujene oči. Izpod krošnje
knjižnice lahko pogled popaseš na tivolskem rastlinjaku,
kjer knjižnico najdeš tudi v primeru slabega vremena!
Tukaj beremo tudi elektronsko!
Partner enote je Botanični vrt Univerze v Ljubljani.
Dve polici knjig, ki vas bodo letos popeljale na literarni sprehod po
Evropi, vam podarjajo EUNIC, mreža tujih kulturnih inštitutov v
Ljubljani, ter veleposlaništva Bolgarije, Poljske, Grčije in Irske.
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Odpiramo, praznujemo 15 let!

Park Tivoli, ČET, 30. maj (17h)
15 let je, odkar smo postavili prvo. Praznovali bomo tam,
kjer se je vse začelo. Z branjem, nežno glasbo hanga in
torto. Pridi tudi ti!

S knjigami na festivalih

Junij v Ljubljani / park Zvezda / 7.–19. junij
Šiška Open / pred Kinom Šiška / 21. september
Krošnje v Ljubljani že vse od ideje na papirju podpira Turizem Ljubljana.
Poleg tega ima vsaka enota v prestolnici svoje prijatelje in podpornike.
H V A L A, BREZ VAS NAS NE BI BILO!

Čas za listanje:
Četrtek in petek: 15h–20h
Sobota in nedelja: 10h–20h

DOGODEK V TIVOLIJU
Sprehod v knjige / ČET, 18. julij (18h)
Pripovedovalka Maša že četrto leto vabi na sprehod v izbrane knjige
za otroke in mladino francoskih avtorjev – slikarjev, ilustratorjev,
pisateljev in pesnikov. Junaki slikanic se med interaktivno predstavo
prelevijo v lutke in ponesejo zgodbe v svet med male in velike otroke.
Dogodek je del francoskega knjižnega festivala Partir en livre – Sprehod
v knjige.

LJUBLJANA / TRNOVSKA PLAŽA
Besedne vragolije pod vrbo
Na tem kraju se je začela zgodba Knjižnice pod krošnjami.
Med vrbe zasidrani Plečnikov Trnovski pristan je bralni
azil za duše, ki se rade umaknejo mestnemu vrvežu
in zaživijo ob pogledu na ples Ljubljanice. Za branje
priporočamo tudi prostorne klopi, na katerih lahko
poležavaš ob vodi, tako kot v časih, ko so se na bregu
Ljubljanice še kopali. Tukaj beremo tudi elektronsko!
Za to enoto skrbi ekipa izjemnih prostovoljcev. Zahvali se jim, pridruži
se! Partner postavitve je Urbanistični inštitut RS. Program pripravljamo
z Radiem Študent.
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Čas za listanje:
Petek: 15h–20h
Sobota: 10h–20h

LJUBLJANA / PARK ZVEZDA
Ameriška Knjižnica pod krošnjami
Prva izbira za ljubitelje črk Z, D, A
Velike platane v parku Zvezda so priročno počivališče za
vse urbane počitkarje. Pod njimi je peto sezono zapored
parkirana ameriška Knjižnica pod krošnjami s četico
knjig ameriških avtorjev in literature o ameriški kulturi.
Ta bralni otok je dvojezičen – knjige ponuja v slovenskem
in angleškem jeziku.
Branje v v središču prestolnice podarja Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.
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Čas za listanje:
Petek in sobota: 10h–20h

DOGODEK NA TRNOVSKI PLAŽI
Radijska oddaja Tu pa tam Radia Študent: Jagodni izbor v živo /
ČET, 30. maj (18h)
Oddaja Tu pa tam obeležuje 50. rojstni dan Radia Študent s pogledom
nazaj v svojo zgodovino. Tu pa tam že vsaj 17 let v radijski eter in
naš literarni prostor s svežimi prevodi izpod peres neuveljavljenih
prevajalcev prinaša nove, še nepoznane književne glasove z vseh
strani neba. V interpretaciji špikerjev Radia Študent ob blagozvočni
spremljavi Blaža Pavlice boste lahko prisluhnili najbolj plodovitim
literarnim prevodom iz oddaje.

Ne skrbi,
imamo
slovar!

LJUBLJANA / VODNIKOVA DOMAČIJA
ŠIŠKA
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Uživancija pri Valentinu
Prijetna domačija je kraj, kjer se je rodil in shodil naš
prvi ... marsikaj – Valentin Vodnik. Gospod je bil pesnik,
jezikoslovec, urednik prvega časopisa, avtor prve
kuharice ter še in še. Spoznaj ga na stalni razstavi! Ena od
znamenitosti domačije, ki je danes Hiša branja, pisanja
in pripovedovanja, je stalna postavitev Knjižnice pod
krošnjami. Poleti bralne užitke sponzorirajo mogočni
kostanji, pozimi pa v ospredje stopijo zakurjene izbe in v
njih skriti bralni zakladi.
Na domačiji zbiramo tudi knjige, ki jih želite donirati
projektu!
Čas za listanje:
Od januarja do decembra
Od torka do petka: 10h–18h
Sobota in nedelja: 10h–14h
Vodnikova domačija je na letnem dopustu med 15. julijem in 15.
avgustom.

DOGODKI NA DOMAČIJI
Glasno branje za starejše z Lado Zei / ČET, 6. junij (10h)
Pozabljeni čar glasnega branja – in poslušanja – odkriva vse več odraslih
in starejših. Glasna branja za starejše potekajo vsak prvi četrtek v mesecu.
Pridružite se nam, potrebujete le očala!
Pripravlja ljubljanska sekcija Društva upokojenih pedagoških delavcev
Slovenije, vodi Lada Zei.
Beseda je vaša, bralni eksperiment Žige Goloba / TOR, 18. junij (20h)
Žiga Golob, glasbenik in bralec, na oder domačije prinaša dogodek Beseda
je vaša – branje raznoraznih besedil po vašem izboru. Bralni eksperiment
v prostor postavlja bralca in občinstvo, ki dogodek bistveno soustvarja.
Bralec bere oz. interpretira besedila, ki jih s seboj prinesejo obiskovalci in
jih predložijo na samem dogodku. Dobrodošla so besedila najrazličnejših
oblik in zvrsti ter obsegov.
Pop-up Striparna / SRE, 26. junij (19.30)
Izar Lunaček bo izpostavil in predstavil nekaj stripovskih biserov ter nam
veselo bral izdatne porcije neprevedenega francoskega stripovja.
Večer pripovedovalske šole / ČET, 27. junij (20h)
Udeleženci pripovedovalske šole Pripovedovalskega varieteja pod
vodstvom Ane Duša bodo predstavili 12 pripovedi, pri čemer jih bosta
spremljala Zvezdana Novakovič na harfi in Andraž Polič na kitari.
Pripovedovalci: Sara Fabjan, Jože Hanc, Joži Hribar, Maša Jazbec,
Milena Klanšek, Sabina Leben, Petra Muhič, Zvezdana Novakovič, Irena
Plešivčnik, Mateja Treven, Polona Ženko in Barbara Zonta.
Več o programu na FB strani Vodnikove domačije Šiška.
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LJUBLJANA / PETKOVŠKOVO NABREŽJE
MED TROMOSTOVJEM IN ZMAJSKIM
MOSTOM
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LJUBLJANA / ATRIJ GALERIJE ŠKUC

Listanje na Petkovškovem nabrežju
Petkovškovo nabrežje so nekoč imenovali »Za vodo«,
svoje današnje ime pa nosi po Jožefu Petkovšku, slikarju
iz 19. stoletja. Po prenovi je na novo zaživelo in ponuja
živahno mestno življenje ob reki, ki vabi k postanku.
Tudi s knjigo! V senci mogočnih dreves na stopničastem
bregu ter ob prijetnem vrvežu lokalov in bližnje tržnice
te pričakuje izbrana četica knjig.

Škuc, pomembna nevladna organizacija na področju
kulturno-umetniške produkcije, je že od sedemdesetih let
dalje eden vodilnih akterjev in promotorjev alternativne
kulture. Bralni kot, parkiran na ozelenjenem vrtu sredi
stare Ljubljane, poleg listanja knjig ponuja brezplačen
ogled tekočih razstav galerije ter odlično kavo, ki skupaj
s senčnim atrijem pomaga držati skupaj črke sredi
soparnega poletja. Občasno na vrtu potekajo zanimive
delavnice, pred Škucem pa se odvijata tradicionalna
poletna festivala Živa književnost in Dobimo se pred
Škucem.

Knjižnico na Petkovškovem nabrežju pripravljamo
s KUD Petkovškovo nabrežje.

To enoto ponujamo v sodelovanju z Društvom ŠKUC.

Čas za listanje:
Sobota: 10h–20h
Vsako soboto (11h) glasno branje za otroke.

Čas za listanje:
Od 24. maja do 6. junija,
od 21. junija do 16. julija,
od 7. avgusta do 2. septembra:
Od torka do nedelje (12h–19h)

DOGODKI

V času festivala Živa književnost:
med 7. in 16. junijem 2019, vsak dan (18h–22h)

Nekaj za otroke / vsako soboto (11h)
Izberemo dobre knjige in jih glasno beremo najmlajšim.

V času festivala Dobimo se pred Škucem:
med 19. in 27. julijem 2019, vsak dan (17h–22h)
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DOGODKI V ŠKUCU
Mala šola grafike – kolagrafija: visoki tisk s penasto gumo, delavnica za
otroke in odrasle / PET, 24. maj (18h)
Pri kolagrafiji za izdelavo matrice uporabimo tehniko kolaža – na trdo
podlago nanesemo lepilo ali koščke lepenke, vrvi ali drugih materialov,
s čimer ustvarimo dvignjene reliefne tiskovne površine. Vodita Meta
Žvokelj in Anka Doblekar.
Beležke iz disket, delavnica za otroke in odrasle / PON, 24. junij (18h)
Tokrat bomo predelovali elektroniko. Diskete bomo spremenili v platnice
unikatnih beležk. Vodi Društvo GUMB.
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Peresnice, etuiji in zapestnice iz odsluženih zračnic, delavnica za otroke
in odrasle / PON, 15. julij (18h)
Odslužene zračnice bomo razrezali, jih oprali ter si iz njih sešili peresnice.
Vodi Društvo GUMB.
Mala šola grafike – sitotisk, delavnica za otroke in odrasle / PON, 19.
avgust (18h)
Sitotisk je edina vrsta tiska, pri katerem barvo na papir, tekstil itn.
prenašamo preko prepustnega sita, ki ga pred tem na potrebnih mestih
zaščitimo. Tradicionalno se sitotisk izvaja s fotopostopkom, na naši
delavnici pa boste sita pripravili s pomočjo lesenih obročev za vezenje,
neprepustne dele pa izdelali s pomočjo lepila. Delavnico vodita Meta
Žvokelj in Anka Doblekar.
Festival Živa književnost / 7.–16. junij
Dobimo se pred Škucem / 19.–27. julij
Program preveri na www.skuc.org!

LJUBLJANA / PLEČNIKOVA HIŠA
Arhitektu Jožetu Plečniku se je v pritlični hiši v Trnovem,
kjer je v zasebnosti ustvarjal ter živel odmaknjeno
in samosvoje življenje, porodila marsikatera ideja.
Plečnikov dom je bil razglašen za spomenik državnega
pomena, prenovljen pa je svoja vrata odprl septembra
2015.
Za hišo, v kateri je mojster ustvarjal od leta 1921 do svoje
smrti leta 1957, je čudovit in edinstveno oblikovan vrt.
Arhitektu je služil kot prostor navdiha in počitka, vi pa si
po ogledu stalne razstave in ohranjenega arhitektovega
domovanja, privoščite postanek ob poeziji, leposlovju in
knjigah s področja arhitekture. Ali pa kar tako, vrt je res
čudovit.
Za knjižnico skrbi ekipa Plečnikove hiše, ki jo upravlja MGML.

Čas za listanje:
Od torka do nedelje: 10h–18h
Branje na vrtu,
na katerem je
navdih našel tudi
mojster Plečnik.
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LJUBLJANA / BOTANIČNI VRT
»Vrt domovinske flore« visoke šole (École Centrale) ali
Botanični vrt Univerze v Ljubljani je najstarejša kulturna,
znanstvena in izobraževalna ustanova v Sloveniji. Začetki
tega čudovitega gaja segajo že v čas Ilirskih provinc. Nič
čudnega ni, da se je v družbi več kot 5000 rastlinskih vrst
iz vseh kotičkov sveta na policah knjižnice zaredila samo
kvalitetna lirika.
Bralni kotiček blizu kavarne Primula, ob vrtu cvetočih
preprog, je oaza sanjarjenja namenjena sladokuscem.
Pričakuje vas izbrana bera domače in tuje poezije.
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Enoto pripravljamo v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v
Ljubljani.

Čas za listanje:
Torek in sreda: 15h–20h

LJUBLJANA / PARK TABOR
Med Domom upokojencev Tabor, Sokolskim domom
arhitekta Ivana Vurnika in Hotelom Ljubljana Park
je nahajališče goste zelene sence. Še mimo vodnjaka
Franceta Rotarja in gospe lipe in že ste med platnicami.
Tu ob petkih glasno beremo, ob sobotah pa se pogosto
pridružimo ostalim dogodkom v parku.
Enoto pripravljamo v sodelovanju z B&B Hotelom Ljubljana Park,
Športnim društvom Park in Domom upokojencev Center, Tabor-Poljane.

Čas za listanje:
Petek in sobota: 10h–20h
17

DOGODKI
Glasno branje za starejše / vsak petek (10.30-11.30)
Petkove dopoldneve namenjamo glasnemu branju knjig, ki so nas
nagovorile.

Najbolj zelena
knjižnica na svetu
piha 15 svečk!

LJUBLJANA / DRUŽINSKI CENTER MALA
ULICA
Mama na gugalnici in otrok v knjigi
Knjige so lahko najboljši del igrišča in lahko ponudijo
izgovor za navihano kombinacijo igranja in branja.
Družinski center je podaljšan v lep vrt in na njem celo
poletje kraljujejo tudi knjige in knjigice!
To enoto postavljamo skupaj z DC Mala ulica.
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Čas za listanje:
Od ponedeljka do petka: 10h–19h
Sobota in nedelja: 10h–18h

POLETNI POTEPI PO PRESTOLNICI:
V gosteh na festivalu Junij v Ljubljani
PARK ZVEZDA
Kongresni trg vsako leto junija postane prizorišče
mestnega festivala Junij v Ljubljani, ki v središču mesta
ponuja brezplačne prireditve s področja plesa, gledališča,
glasbe in filma.
Ljubljana, ki je od leta 2015 eno izmed Unescovih mest
literature, prostor na festivalu namenja tudi knjigam.
Pod mogočnimi platanami dober teden dni vsako
popoldne strežemo izbrano branje.
Gostovanje na festivalu Junij v Ljubljani podarja MOL – Oddelek za
kulturo.
Čas za listanje:
PET, 7. junij–SRE, 19. junij, vsak dan (17h–20h)

Šiška Open, dan urbanega dogajanja
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD
Delavnice skejtanja, rolanja, BMX-anja, hiphopa, breakdancea,
grafitiranja, cirkuških vragolij, razstave, večerni koncerti in ležerno
branje v Knjižnici pod krošnjami, vse to na trgu pred Kinom Šiška, ki
letos praznuje že 10. obletnico!
Čas za listanje:
SOB, 21. september (10h-14h)
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POLHOV GRADEC
Park ob Polhograjski graščini
1. maj–30. september
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Dogodivščine pod najbolj mogočno krošnjo naše druščine
Polhov Gradec je priljubljen popotniški cilj sredi
Polhograjskega hribovja, ki je od Ljubljane oddaljen
pičlih 20 minut vožnje z avtom in dosegljiv tudi z
avtobusom LPP (št. 51). V Gradcu, kot mu pravijo
domačini, stoji mogočna graščina, ki je danes
prireditveni prostor s poročno dvorano in poštarskim
muzejem. Ob graščini je park s starodavno lipo in
Neptunovim vodnjakom, kjer je mogoče dobiti tudi
limonado in sladoled. Branje se spremeni v pravo
avanturo, če se ga lotiš pred sobotnim izletom na enega
izmed okoliških hribov ali po njem.
Za krošnjo v Polhovem Gradcu skrbi JZ Polhograjska graščina, podpira
jo Občina Dobrova - Polhov Gradec.
Čas za listanje:
Vsak dan: 10h–20h

DOGODKI V POLHOVEM GRADCU
Polhov doživljajski park / vsak dan (10h–20h)
Delavnice za otroke / vsako nedeljo (16h–19h)
Koncert zdravniškega orkestra Camerata medica / SOB, 8. junij (18h)
Odprtje razstave čipk: Barčica po morju plava / SOB, 15. junij (18h)
Poletna muzejska noč / SOB, 15. junij (18h–23h)
Dan pod Lovrencem / NED, 16. junij
Mozartovi družinski dnevi – festival ljubiteljev klasične glasbe / NED, 23.
junij, in NED, 29. september (17h)
Polhkov vikend / SOB, 31. avgust, in NED, 1. september
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RADGONA / BAD RADKERSBURG (AT)
Pavelhaus – Pavlova hiša
25. maj–8. september
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KRANJ
Layerjeva hiša
1. junij–31. avgust

Knjižnica pod krošnjami vsako leto prestopi kakšno mejo.
Letos že tretje poletje zapored domuje na vrtu Pavlove
hiše, kulturnega centra, ki zastopa slovensko skupnost na
avstrijskem Štajerskem. Prenovljena kmečka hiša stoji v
vasi Laafeld/Potrna blizu avstrijske Radgone, v njej deluje
galerija z razstavami fotografij in sodobne umetnosti, na
vrtu pod japonskim orehom pa je dvojezična knjižnica, ki
ponuja knjige v nemškem in slovenskem jeziku.

Postanek pod češnjo
Kranjska Layerjeva hiša – hiša umetnikov stoji na Tomšičevi
ulici v starem mestnem jedru. V senci obrambnega stolpa
Škrlovec se skriva vrt, umaknjen od mestnega vrveža,
družbo mu dela češnja, v njem diši po razrasli meti, z bližnje
Save pa prihajajo prijetne sapice. Vrt je postal tudi poletno
zatočišče bralcev.

Program preveri na www.pavelhaus.at.

Čas za listanje:
V času obratovanja knjige najdete v kavarni.

Branje v Radgoni organizira Pavlova hiša s podporo Kulturnega društva
Člen 7 za avstrijsko Štajersko.

Čas za listanje:
Od srede do sobote: 13.30–18.30

DOGODEK V PAVLOVI HIŠI
Odprtje knjižnice pod krošnjami / SOB, 25. maj
Na vrtu ob 3. štajerskem dnevu branja odpiramo dvojezično knjižnico.
Pod velikim orehom bomo v obeh jezikih prebirali izbrane zgodbe.
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ZAGORJE OB SAVI
Mestni trg
Od junija do konca avgusta
Branje s polnimi pljuči
Zagorje ob Savi je odlično izhodišče za izlete in vzpone,
predstavlja pa se tudi z mini bralno atrakcijo. Na
Mestnem trgu te že četrto sezono pričakujejo snopi svežih
majhnih in velikih zgodb.
Za postavitev te enote skrbi okrepčevalnica Vrt, KOA, d. o. o.
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Čas za listanje:
Četrtek in petek: 17h–20h
Sobota: 9h–13h

RIBNICA
Dvorišče ribniškega gradu
6. junij−30. avgust
V objemu ribniškega gradu si v objemu zgodovine.
Ostanek obzidja z arkadami in dvema stolpoma je vse,
kar je ostalo od nekdaj mogočne, z vodnim jarkom
obdane graščine, ki je bila več stoletij domovanje
plemenite gospode. Ta prostor tudi to poletje razglašamo
za svobodno bralno cono. Le lučaj stran so Miklova hiša s
splošno knjižnico, Rokodelski center Ribnica ter poletno
gledališče, zato je ribniška lokacija vedno živahna.
Branje v Ribnici pripravljamo s Knjižnico Miklova hiša.
Čas za listanje:
Četrtek in petek: 15h–20h
Sobota: 10h–20h

DOGODKI V RIBNICI
Otroške urice, delavnice za otroke / vsak četrtek ob 17h
Vsak teden otroci na delavnicah odkrivajo nove svetove, pesmi,
plese in igre. V primeru slabega vremena se delavnice preselijo v
dvorano Knjižnice Miklova hiša. Za več informacij preverite na www.
miklovahisa.si.
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NOVA GORICA
Borov gozdiček
10.–20. junij
Postanek v senčki sredi mesta
Gozdiček sredi mesta, v njem posejane blazine in stolčki
ter vabljiva senca pod krošnjami vas tudi letos vabijo
k listanju in branju številnih knjig. Knjižnico pod
krošnjami bo spremljal pester spremljevalni program.
Pridružite se nam in se sprostite s katero od številnih
bralnih zabav!
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DOGODKI V NOVI GORICI

Srečanje z novinarji in odprtje / PON, 10. junij (11h)
Prikaz naravoslovnih poskusov z e-Hišo, novogoriško hišo poskusov
/ SRE, 12. junij (10h)
Perspektive goriške literature: okrogla miza / SRE, 12. junij (19h)
Na okrogli mizi bomo z gosti Davidom Bandljem, Nejcem Rožmanom
Ivančičem in Marijo Mercina razpravljali o problemih in izzivih
prostora.
Prikaz naravoslovnih poskusov z e-Hišo, novogoriško hišo poskusov
/ ČET, 13. junij (10h)

Branje v gozdičku v Novi Gorici organizira Mladinski center Nova
Gorica s podporo Mestne občine Nova Gorica.

Glasno branje pred Domom upokojencev Nova Gorica
/ PET, 14. junij (10h)
Glasno branje za starejše in pogovor.

Čas za listanje:
Vsak dan: 10h–20h

Na obisku: Fuldoro – Klasične pravljice malo drugače, otroška predstava
/ NED, 16. junij (10h)
Na delavnici bomo izdelali kostume za tri klasične pravljice: Rdečo
kapico, Sneguljčico in Obutega mačka, nato pa bodo otroci z njimi
izvedli prav posebno gledališko igro.
Evropske pravljice: RRA severne Primorske / TOR, 18. junij (10h)
Z vrtčevskimi otroki in šolarji bomo potovali po EU, se pogovarjali o
jezikih in posebnostih držav ter brali pravljice in spoznavali pravljične
junake Evrope.
Na obisku: dr. Igor Bijuklič – Misliti medije in medijski svet
/ TOR, 18. junij (19h)
Ali še razumemo resnični pomen intime? Je naša zasebnost res naša?
Kako razumemo lastno javno eksistenco?
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Evropske pravljice: RRA severne Primorske / SRE, 19. junij (10h)
Z osnovnošolci bomo potovali po EU, se pogovarjali o jezikih in
posebnostih držav ter spoznavali različne nacionalne pravljice.
Pogovarjali se bomo tudi o okoljskih spremembah in ukrepih.
Predstava Veliko popotovanje Cipotade in Chucha (La Gran Travesía de
la Cipotada y el Chucho) v izvedbi Tiempos Nuevos Teatro, Salvador
/ ČET, 20. junij (10h)
Glasbeno-plesno-gledališka predstava uprizarja zgodbo o skupini
fantov in deklet, ki so bili izbrani za izpolnitev posebne naloge. Na
poti naletijo na vrsto preprek ter zapletov in porodijo se zgodbe o
prebivalcih z najrazličnejših delov sveta.
Na obisku: dr. Dan Podjed / ČET, 20. junij (19h)
Z antropologom dr. Danom Podjedom, avtorjem knjige Videni, se bomo
pogovarjali o spletu, vedenju in zbiranju podatkov.
Glasbeno presenečenje / ČET, 20. junij (20.30)
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RAŠICA
Zelenica ob Trubarjevi domačiji
15. junij−8. september
Trubarjeva domačija predstavlja osrednjo točko
ohranjanja spomina na Primoža Trubarja, očeta našega
jezika in avtorja prve knjige v slovenskem jeziku.
Domačijo sestavljajo Trubarjeva spominska soba, Temkov
mlin, ki danes žal počiva, galerija Skedenj z razstavami
in lokal, kjer lahko zaključiš svoj postanek. Na trato pred
domačijo v senco košatih jelš že drugo sezono prihaja
tudi branje.
Knjižnico na Trubarjevi domačiji pripravljamo z Občino Velike Lašče.
Program dogodkov lahko spremljate na spletni in FB strani Trubarjeve
domačije.

Čas za listanje:
Odprtje: SOB, 15. junij (14h-18h)
Vse nedelje od 23. junija dalje: 10h-17h
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NOVO MESTO
Vrt hostla Situla
26. junij–8. september
Nov bralni kot v središču mesta
Prenovljeno in za promet zaprto središče Novega mesta
je postalo krasen javni prostor, kjer pred knjigarno Goga
lahko ujamete tudi številne literarne dogodke.
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Na robu trga pa je hostel, ki se ponaša s skritim vrtom,
na katerem mogočna lipa nudi tudi umirjen prostor za
oddih od mestnega vrveža. Tukaj bo letos prvič zaživelo
branje pod krošnjami.
Knjižnico pripravlja Situla s podporo Mestne občine Novo mesto.

Čas za listanje:
Od ponedeljka do sobote: 7h–22h
Nedelja: 7h–13h

VRHNIKA
Park pri lipi samostojnosti
(pred TIC Vrhnika)				
3. julij–31. avgust
Pod krošnjami v mestu Ivana Cankarja
Po kavi dišeča Vrhnika privablja s Cankarjevimi
zgodbami, osvežilnimi izviri Ljubljanice in bogato
zgodovino. Tu so našli najstarejše kolo na svetu in
rimske ladje, enajsta šola pa kot vir znanja še danes
privablja vedoželjne v bližino nekdaj prve čitalnice,
ki jo je ustanovil Cankarjev oče. V to druščino je prišla
tudi knjižnica na prostem, ki ne glede na to, kam ste
namenjeni, nudi okrepčilen črkovni postanek.
Branje na Vrhniki organizirata Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport
in turizem Vrhnika ter Cankarjeva knjižnica Vrhnika s podporo Občine
Vrhnika.

Čas za listanje:
JULIJ / od ponedeljka do petka: 10h–18h
AVGUST / vsak petek: 16h–20h
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DOGODKI NA VRHNIKI
Odprtje z branjem Cankarjevih besedil / SRE, 3. julij (17h)
Pravljične urice / PON–PET v juliju (10h)
Branje Cankarjevih besedil / SRE, 10. julij (17h)
Bralci Cankarjevih besedil se pod okriljem Turističnega društva
Blagajana in Cankarjeve knjižnice Vrhnika družijo pod krošnjami.
Poletje na Vrhniki / vsak petek v avgustu (18h–20h)
Poletje na Vrhniki je družinska prireditev, ki v park prinaša predstave,
igralnice in mnoge zanimive delavnice. Zadnji petek v avgustu se bomo
preselili v rimski čas in vam s prikazom antične obrti približali življenje
Rimljanov pred 1700 leti.
Program preverite na www.visitvrhnika.si ter www.ckv.si.
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Ivan Cankar na obisku / vsako sredo v avgustu (11h)
V avgustu nas bo ob sredah obiskoval Cankar ter nam pripovedoval
anekdote in prigode iz svojega življenja. Lahko ga boste pospremili
domov v njegovo rojstno hišo, ki stoji Na klancu 1, in si ogledali njegov
dom.

Branje
v naravi,
pozabljeno
zadovoljstvo!

KOMENDA
Igrišče pred vrtcem Mehurčki
8.–11. julij
Komenda je ena mlajših občin, tradicionalno poznana po
reji konj, konjskih dirkah, lončarstvu in čebelarstvu. V
kraju z zanimivo zgodovino je danes število najmlajših
prebivalcev večje od števila najstarejših. V julijskih dneh
zato na otroško igrišče prinašamo knjižnico, v kateri se
bo v popoldanskem času zabavalo večinsko prebivalstvo s
svojim spremstvom!
Knjižnico v Komendi pripravljamo s Knjižnico Franceta Balantiča
Kamnik, enoto Krajevna knjižnica Komenda.

Čas za listanje:
Vsak dan: 14h–19h
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MALA PLANINA
Pri Domžalskem domu
12.–14. julij
Zdravilni odmerki branja na idealni nadmorski višini
Kekcu se je lahko o tem le sanjalo, za vse nas pa je
to odlična priložnost za izlet epskih razsežnosti. Na
višini, kjer se razkadi megla in izgine stres, se knjige
predstavijo v svoji najboljši luči. Meditativna tišina, čisti
zrak in planinska družba obljubljajo posebno doživetje.
Na lokacijo, kjer je Knjižnica pod krošnjami podrla svoj
višinski rekord, vabimo tudi na vikend oddih!
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Planinsko bralno izpostavo pripravljamo s prostovoljci, Planinskim
društvom Domžale, Domžalskim domom na Mali planini ter
gostinstvom Ovijač. Za rezervacije nočitev zavrtite številko doma na
Mali planini: 051 665 665
Čas za listanje:
Vsak dan: 10h–20h

DOGODEK NA MALI PLANINI
Pastirica krav'ce pase in si dela kratke čase – pripovedovalski dogodek za
družine / SOB, 13. julij (11h)
Pastirji in pastirice, ki so jim dneve zapolnjevali opravki pri živini in
na tlaki, so našli čas tudi za nabiranje rož, poslušanje ptic, opazovanje
oblakov, petje in za pravljice. Ljudske pravljice o velikoplaninskih divjih
možeh pa belih dekl'cah bo na tratah ob domu pripovedovala Ivanka
Učakar, doma iz Kamnika – babica, ki ima rada branje in pogovore o
knjigah, še raje pa pripoveduje otrokom in odraslim.
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KANAL OB SOČI
Igrišče pri Osnovni šoli Kanal
16. julij−5. avgust
Branje je najlepše tam, kjer šumi reka in plešejo ptički
V poletnih mesecih je romantično mestece, ki ga hladi
Soča, več kot odlična izbira. Pogumni lahko skočijo kar
s kanalskega mostu, manj pogumni pa bodo verjetno
vstopili previdneje. V Kanalu si je vredno ogledati Gotsko
hišo s spominsko sobo Marija Kogoja, Galerijo Rika
Debenjaka in občinsko stavbo, ki je delo Maksa Fabianija.
Vabljeni tudi na vsakodnevni knjižni ples z gosti!
36

Knjižnico v Kanalu pripravlja ŠKD nasmejanih skupaj s podporniki:
Caféjem Libero, Občino Kanal ob Soči, Osnovno šolo Kanal ter Krajevno
skupnostjo Kanal in prostovoljci.
Čas za listanje:
Od ponedeljka do petka: 9h–20h

DOGODKI V KANALU
Predstavitev knjige Viktorije Kos Razcvet zavesti / TOR, 16. julij (19h)
Zlati dih, delavnica o (pravilnem) dihanju, vodi Zorko Zlatoper
/ SRE, 17. julij (19h)
Ustvarjalna delavnica za otroke RE:DO s Petro Doljak / ČET, 18. julij (18h)
Kamišibaj: Zgodbica o naši rački Ajki, pripoveduje Nevenka Vrančič
/ PET, 19. julij (19h)
Predstavitev otroške knjige Jane Korečič DragoNuša / PON, 22. julij (9.30)
Glasbeni kantavtorski nastop Yellow Hill Retreat / TOR, 23. julij (19h)
Idrijske knapovske pripovedi, pripoveduje Sandra Poljanec
/ SRE, 24. julij (19h)
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France Malešič: Gora ni nora / ČET, 25. julij (19h)
Predstavitev knjige v sodelovanju s Planinskim društvom Valentin Stanič Kanal.
Na obisku: Matjaž Ščurek / PET, 26. julij (19h)
Pesnik in pripovedovalec za otroke, vinar za odrasle.
Presenečenje! / PON, 29. julij (19h)
Otroška delavnica Fuldoro: Skuhajmo pravljico / TOR, 30. julij (19h)
Predstavitev slikanice Žige X Gombača Gobčko in Hopko / SRE, 31. julij (19h)
Otroško nabrite pripovedi z Janezom Škofom / ČET, 1. avgust (19h)
Mali Buda – joga za otroke, delavnica z Urško Božič Križaj / PET, 2. avgust (19h)
Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti / PON, 5. avgust (19h)
Predstavitev knjige z urednikom Miroslavom Šuligojem Bremcem, na kateri
bo nastopila tudi vokalna skupina Mavrica.

POLŠNIK
Pod kozolcem hiše Juvan
21.–27. julij

DOGODKI NA POLŠNIKU
Odprtje Knjižnice pod krošnjami in razstave Vide Cerjak z glasbenimi
gosti PED1PED / NED, 21. julij (18h)
Otroške delavnice / PON, 22. julij (10h–12h)

Cvrčanje črk in brnenje zgodb v srcu Slovenije
Skupnost Polšnika je morda širši javnosti neznana, a ima
sloves zaradi spoštovanja naravnih vrednot, dediščine in
soljudi. Knjižnica je tu nastanjena v idili zelenih gričkov,
pod čistokrvnim slovenskim kozolcem hiše Juvan.
Obiskovalce prepriča bogat razgled, ki se od tod razteza
na vse strani.
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Hišo Juvan najdeš na Tepah na Polšniku, na križišču Renke – Žamboh –
Litija – Polšnik.

Večer poezije: Boštjan Grošelj z glasbeno spremljavo Nike Zore
/ PON, 22. julij (20h)
Otroške delavnice / TOR, 23. julij (10h–12h)
Jure Tori z gosti / TOR, 23. julij (20h)
Otroške delavnice / SRE, 24. julij (10h–12h)
Jure Sovinc z gosti: predstavitev filma SOOS / SRE, 24. julij (20h)
Otroške delavnice / ČET, 25. julij (10h–12h)

Branje na Polšniku podarja hiša Juvan, program pa nastaja v
sodelovanju s Knjižnico Litija, OŠ Polšnik, OŠ Litija, PŠ Polšnik in vrtcem
Polhek Polšnik.

Predavanje mag. Francija Rozmana o življenju z boleznijo
/ ČET, 25. julij (20h)

Čas za listanje:
Vsak dan: 10h–20h

Jazzster / PET, 26. julij (20h)

Otroške delavnice / PET, 26. julij (10h–12h)

Potovanje v Iran (Peter in Sandra Juvan, Iva Bubnjić) / SOB, 27. julij (20h)
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KAMNIK
Keršmančev park
V času Kamfesta, 9.–17. avgust
Kamnik je srednjeveško mesto z bogato dediščino in
neokrnjeno naravo. Povezan je z legendo o skopi grofici
Veroniki, ki pod Malim gradom še vedno hrani svoje
zaklade.
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V času festivala Kamfest bodo pod krošnjo mestne lipe
zaživele pravljice, zgodbe in pesmi v papirnati obliki,
ki bodo obiskovalce popeljale v domišljijski svet pisane
besede.
Knjižnico v Kamniku pripravlja Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v
sodelovanju s KD Priden možic.

Čas za listanje:
Vsak dan: 16h–20h

DONIRAJ!

Življenja in širitve brezplačnega branja ne bi bilo brez
številnih predanih posameznikov, partnerjev, podpornikov
in donatorjev.
Vedno nam manjka sredstev za izdelavo opreme, dokup knjig,
plačilo dela številnih, ki knjižnice postavljajo in skrbijo za
izposojo.

NAMENI DEL SVOJE DOHODNINE

Izkoristi zakonsko možnost in del svoje dohodnine nameni
Divji misli, ki stoji za branjem pod krošnjami. Obrazec najdeš
tudi na spletni strani projekta.

NEZAMISLJIVE PODPORE

Lahko tudi na druge načine podpreš branje pod drevesi?
Tvojega sporočila bomo veseli na nabiralnik@divjamisel.org.

Če stopimo skupaj,
lahko naredimo veliko.
HVALA!
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Kdo stoji za krošnjami?
Idejna zasnova in vodenje projekta: Tina Popovič / Komunikacija z
javnostmi: Irena Plešivčnik / Organizacija, koordinacija, komunikacija
z založniki: Mistral Majer in Gaja Naja Rojec / Oblikovanje elementov
knjižnice: Andraž Tarman / Vizualna podoba: Žiga Testen / Predelava znaka,
ilustracije in oblikovanje: nejaaka / Oblikovanje spletne strani: Karlo
Medjugorac / Tehnična izvedba spletnega mesta: mmstudio / Lektura: Anže
Toni / Produkcija: DIVJA MISEL
Zavod Divja misel skrbi za organizacijo in produkcijo projekta na
nacionalni ravni. Poleg tega skupaj s partnerji (Veleposlaništvo ZDA v
Ljubljani, JZ Ljubljanska parkirišča in tržnice, Botanični vrt Univerze v
Ljubljani, Urbanistični inštitut RS, KUD Petkovškovo nabrežje, Plečnikova
hiša – MGML, Društvo ŠKUC, DC Mala ulica, B&B Hotel Ljubljana Park,
Športno društvo Park in Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane) izvaja
postavitev knjižnic v Ljubljani.
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V drugih krajih za poletno branje skrbijo:
Nova Gorica: Ana Raganzini, MC Nova Gorica / Kanal ob Soči: Blaž
Valentinčič, Café Libero, ŠKD nasmejanih / Polhov Gradec: Nina Slana,
JZ Polhograjska graščina / Kranj: Zala Orel, Layerjeva hiša / Novo mesto:
Franci Judež, Hostel Situla / Mala planina: Helena Kermavner, Planinsko
društvo Domžale / Ribnica: Marko Zupanc, Knjižnica Miklova hiša / Polšnik:
Boštjan Juvan, Hiša Juvan / Zagorje ob Savi: Maja Zibelnik, okrepčevalnica
Vrt / Kamnik in Komenda: Maja Šinkovec Rajh, Knjižnica Franceta Balantiča
Kamnik / Vrhnika: Vesna Popit, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, in Sonja
Žakelj, Cankarjeva knjižnica Vrhnika / Radgona/Bad Radkersburg: Susanne
Weitlaner, Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša /
Rašica: Barbara Pečnik, Trubarjeva domačija, Občina Velike Lašče.
Knjižnico pod krošnjami na nacionalni ravni sofinancira Javna agencija za
knjigo RS.
Od samega začetka, že 15 let, knjižnice v Ljubljani podpira Turizem
Ljubljana.
Podpora: MOL – Oddelek za kulturo, Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani,
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Mestna občina Kranj, Mestna občina Novo

mesto, Mestna občina Nova Gorica, Občina ter Krajevna skupnost Kanal ob
Soči, Planinska zveza Slovenije, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina
Ribnica, Občina Vrhnika , Občina Velike Lašče, Kulturno društvo Člen 7 za
avstrijsko Štajersko.
HVALA, HVALA, HVALA ZA KNJIGE
Knjige so prijazno in nikakor ne samoumevno darovali:
Ara založba, *cf, Beletrina, Biotehniška fakulteta UL, Buča, Celjska Mohorjeva
družba, Cankarjeva založba, ČZD Kmečki glas, Delo, Debora, Didakta,
Društvo 2 koluta, Društvo slovenskih pisateljev, Društvo arhitektov
Ljubljana (DAL), eBesede, Fakulteta za arhitekturo, Genija, Hiša poezije,
Krtina, Kvarkadabra, KUD Police Dubove, KUD Sodobnost International, Lili
in Roza, Litera, LUD Literatura, LUD Šerpa, Maska, Miš, Muzej za arhitekturo
in oblikovanje, OKA, Planinska založba Planinske zveze Slovenije, Plečnikova
hiša, Sanje, Sidarta, Slovenska kinoteka, Slovenska matica, Sophia,
Stripburger, Studia Humanitatis, Škrateljc, ŠKUC – Vizibilija, Tangram,
Totaliteta, Ustanova Fundacija Piranesi, V. B. Z., Umetniško izobraževalno
društvo Praznine, Veleposlaništvo Brazilije v Ljubljani, Viharnik, Založba
Fakultete za družbene vede, Založba Goga, Založba Malinc, Založba
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Mladinska knjiga, Založba Narava, Založba ZRC, Založba ZALA, zaposleni
Veleposlaništva ZDA v Ljubljani, Znanstvena založba Filozofske fakultete ter
Javna agencija za knjigo RS.
Listanje časopisov in revij letos prijazno prinašajo:
Adept, Analecta, Bukla, Časopis za kritiko in znanost, Dnevnik, Ekran,
Hiše, Kino!, Literatura, Maska, Mladinska knjiga revije, Mladina, Outsider,
Poetikon, Razpotja in Rokus Klett.
Elektronsko branje v Ljubljani omogočata Zavod Kersnikova – projekt
Rampa ter založba Beletrina.
VELIKA HVALA: Barbara Vajda, Mateja Demšič, Saša Ogrizek, Mojca Blatnik,
Petra Stušek, Mateja Jurič, Blaž Peršin in Ana Porok, Blaž Valentinčič, Borut
Peršolja, Helena Kermauner, Nina Slana, Marko Zupanc, Lara Brun, Boštjan
Juvan, Susanne Weitlaner, Breda Podbrežnik, Maja Š. Rajh, Jože Bavcon, Igor
Bizjak, Dušan Antolič, Darja Pungerčar, Jernej Gregorač, Anže Toni, Irena
Matko Lukan, Majda Popovič, Igor Medjugorac, prostovoljci in prostovoljke
ter vsi, ki že leta vsak po svoje podpirate Knjižnico pod krošnjami.

RADGONA /
BAD RADKERSBURG (AT)

KRANJ
POLHOV
KANAL GRADEC
OB SOČI
NOVA
GORICA

MALA
PLANINA
KAMNIK
ZAGORJE
OB SAVI
KOMENDA

LJUBLJANA POLŠNIK
VRHNIKA
NOVO
RAŠICA
MESTO
RIBNICA

VSE POLETJE BO VSAK DAN KAJ NOVEGA
Za podrobnosti, spremembe terminov,
odzive in zadnje fotografije klikni:
FB/KnjiznicaPodKrosnjami
www.knjiznicapodkrosnjami.si
Knjižnice pod krošnjami so pred 15 leti zrasle v
Ljubljani, ki je danes Unescovo mesto literature.

