
Avanturistična, nepozabna, preprosto čudovita 
je le nekaj besed, ki označujejo srednjeameriško 
državo Kostariko: deželo vulkanov in naravnih 
lepot. Costa Rica pomeni bogata obala in že 
Krištof Kolumb je vedel, kako poimenovati ta 
neoskrunjen raj na našem planetu, kjer se 
prepletajo različne pokrajine, mikroklime, 
čudovita flora in favna. Država, ki se razteza med 
Atlantikom na vzhodu ter Tihim oceanom na 
zahodu, je dežela z najbolj cvetočim 
eko-turizmom na svetu in njen največji ponos so 
zagotovo številni zaščiteni naravni parki, ki 
obsegajo kar tretjino države. 

16/12/2022 18.00 KNJIŽNICA TOLMIN

11/11/2022 18.00 KNJIŽNICA KOBARID

Matej Košir

KOSTARIKAKnjiga Zakaj pa ne? je preplet potopisnih vtisov 
ter razmišljanj, opažanj in spoznanj. Podali se 
bomo na potovanje vse od Združenih držav 
Amerike, kjer bomo nekaj časa bivali z Indijanci in 
raziskovali Divji zahod ter se odpravili tudi na 
obisk države, kjer se nahajajo najvišje gore na 
svetu, pod njimi pa živijo izjemno močni ljudje, se 
lotili edinstvenega vzpona na kirgiški 
sedemtisočak ter nenazadnje vse to oplemenitili 
še s številnimi bogatimi doživetji v naši prelepi 
deželi.

25/11/2022 18.00 KNJIŽNICA TOLMIN

David Stegu

ZAKAJ PA NE?

Andrej Voje je podvodni fotograf in snemalec. 
Na pot pod morjem okoli sveta se je odpravil 
pred davnimi 30 leti in še vedno ni prišel do cilja. 
Na tej poti je raziskoval podvodni svet v vseh treh 
oceanih in morjih na šestih kontinentih. V tem 
obdobju se je v njegovem arhivu nabralo izjemno 
veliko število podvodnih fotografij, video 
posnetkov in predvsem osebnih doživetij. 

28/10/2022 18.00 KNJIŽNICA TOLMIN

Andrej Voje

POD MORJEM OKOLI SVETA



Vulkansko otočje sredi Tihega oceana s čudovito 
in neokrnjeno tropsko naravo, starodavno kulturo, 
turkiznim morjem, črno zemljo in zelenimi gorskimi 
verigami - ALOHA (DIH ŽIVLJENJA) HAWAII!

27/01/2023 18.00 KNJIŽNICA TOLMIN

Ingrid Pentek

HAVAJI

Državi nekdanje Sovjetske zveze, kjer lahko na 
vsakem koraku začutiš prepletanje preteklosti in 
sedanjosti. Gruzija je Zorana Furmana očarala z 
raznolikostjo in kontrastom, medtem ko mu je 
Armenija ostala v spominu po zelo prijaznih in 
gostoljubnih ljudeh.

24/02/2023 18.00 KNJIŽNICA TOLMIN

13/01/2023 18.00 KNJIŽNICA KOBARID

Zoran Furman

GRUZIJA, ARMENIJA

Terminal : KNJIŽNICA TOLMIN 18.00

28/10/2022 Andrej Voje POD MORJEM OKOLI SVETA

25/11/2022 David Stegu ZAKAJ PA NE

16/12/2022 Matej Košir KOSTARIKA

27/01/2023 Ingrid Pentek HAVAJI

24/02/2023 Zoran Furman GRUZIJA, ARMENIJA

Terminal : KNJIŽNICA KOBARID 18.00

11/11/2022 Matej Košir KOSTARIKA

12/01/2023 Zoran Furman GRUZIJA, ARMENIJA
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