
27. 10.
JAPONSKO POLETJE
Tomaž Hožič

Poletni utrip Japonske bomo 
spoznali najprej v Osaki, prestolnici 
pokrajine Kansai, in mestu Sendai s 
tradicionalnim festivalom Tanabata. 
Vlak nas bo popeljal skozi najdaljši 
podmorski železniški predor Seikan, 
v mestu Hakodate bomo spoznavali 
zanimivo ljudstvo Ainu ter obiskali 
najbolj severno točko Japonske, rt 
Soya. Sledili bodo še obiski mest 
Wakkanai, Tokio s križišči četrti 
Shibuya, Nagoyi z železničarskim 
muzejem in starodavno cesarsko 
mesto Kyoto s četrtjo Gion, kjer živijo 
in delajo gejše.

17. 11. 
(v Domu Andreja 
Manfrede, Kobarid)
MALEZIJA
Brane Ternovšek

Malezija je dežela prijaznih ljudi, 
naravnih lepot in kulinaričnih 
dobrot. Brane Ternovšek se bo na 
podlagi izkušenj štiriletnega bivanja 
v tej tropski deželi osredotočil na 
zgodbo o sobivanju različnih 
etničnih skupin, Malajcev, Kitajcev, 
Indijcev in domorodcev, ter dodal 
še kakšno osebno zgodo in 
nezgodo.

15. 12.
BUDIZEM V INDIJI IN 
NA ŠRI LANKI
Jan Ciglenečki

V predavanju se bomo sprehodili 
skozi svete kraje budizma v Indiji in 
na Šri Lanki, kjer se je do danes 
ohranila najstarejša veja te tradicije, 
znana kot teravadski budizem. Pot 
nas bo vodila od doline reke 
Gange, kjer je v 6. stol. živel in 
deloval Buda, vse do slikovitih 
samostanov v odmaknjenih 
džunglah Šri Lanke.

26. 1.
ARGENTINA, ČILE IN 
BOLIVIJA
Andreja Avberšek

Pot se bo pričela v Patagoniji med 
cesarskimi pingvini, gvanakami in 
ovcami. Nacionalni park Torres del 
Paine nas bo navdušil s svojimi 
špičastimi vršaci, ledeniki in modrimi 
ledeniškimi lagunami, prav tako 
ledenik Perito Moreno in slapovi 
Iguazu. Sledil bo sprehod po ulicah 
glavnih mest (Santiago, Buenos Aires), 
obisk kanjonov na severu Argentine in 
suhe doline Lune v čilenski puščavi 
Atacami. Za konec še 4-dnevni 
roadtrip z džipom po divji in 
neposeljeni planoti Altiplano z 
vrhuncem ob slanem jezeru Uyuni.

23. 2.
INDONEZIJA
Izidor Markič - Dozo

Potovanje po geografsko in kulturno 
zelo raznoliki deželi bomo pričeli na 
islamskem otoku Java, ki je eden 
najgosteje naseljenih otokov na 
svetu. Preko eksotičnega Balija, 
turistično najbolj obleganega, 
kulturno pa povsem drugačnega 
od ostale Indonezije, bomo pot 
nadaljevali preko turistično manj 
znanega Lomboka vse do krščans-
kega Floresa s svojim znamenitim 
arhipelagom Komodo in komo-
doškimi varani.
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Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin vam želi prijetno potovanje v oddaljene svetove.


