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Ponedeljek, 1. 6., 20:00, Gorje

Ta veseli knjižni svet
Zaključna prireditev za udeležence akcije Ta veseli knjižni svet
s predstavo Skupno stanovanje v izvedbi Kulturnega društva
Gorjuše bo v Kulturnem domu Gorje. Vabila bomo poslali po
pošti.

Torek, 2. 6., 19:30, Radovljica

Begunje, ves mesec

Razstave in ostalo

Prihaja poletje
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. razreda BegunjePOŠ
z učiteljico Doris Lapanja.

Bled, 1. 19. 6.─

Ustvarjati znam

Bled, 22. 6. 31. 8.─

Vezenine Bled

Razstava strojno izdelanih čipk in vezenin iz zbirke
Gorenjskega muzeja.

Bohinjska Bistrica, ves mesec

Vezeno cvetje

Kropa, ves mesec

Lesce, ves mesec

Gorje, ves mesec

Srednja vas, ves mesec

Pomahajmo v svet
Predstavitev mednarodnega projekta, v katerem sodelujejo
otroci iz skupine Želvic iz Srednje vasi z vzgojiteljicama
Polono Arh in Silvo Krivc.

Z vezenimi slikami v rišelje tehniki se predstavlja Zvezda
Malej.

Radovljica, 1. 15. 6.─

Pisan vrtiljak

Pomlad
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Posavec.

Magični Potterjev kviz

Učenci 1. in 3. razredov OŠ Bled so pod mentorstvom
učiteljic Bernardke Bernard in Romane Berce pri likovnem
krožku ustvarili čudovite izdelke.  

Razstava likovnih izdelkov učencev oddelkov podaljšanega
bivanja OŠ Radovljica s podružnicama Ljubno in Mošnje z
učiteljicami podaljšanega bivanja.

Ponedeljek, 22. 6., 19:30, Bled

Vezenine Bled
Otvoritev razstave čipk in vezenin iz zbirke Gorenjskega
muzeja. Bled je imel bogato osemdesetletno tradicijo
izdelovanja strojnih čipk in vezenin. Vezenine so kot edino
tovrstno domače podjetje izdelovale trakove čipk, zračne
čipke, predvsem pa so bile znane po izdelkih hišnega tekstila
in modni konfekciji. Veliko vzorčnih knjig in izdelkov Vezenin
hrani Gorenjski muzej in predstavljajo pomemben del
industrijske dediščine Gorenjske.

Od 1. aprila do konca junija lahko na portalu Modri pes in v
vseh oddelkih knjižnice rešujete Magični Potterjev kviz. Pri
reševanju boste spoznali slavnega čarovnika Harryja Potterja
in se zabavali ob njegovih dogodivščinah.

Radovljica, ves mesec

Poletno branje
Brati zunaj je užitek, zato vas letos ob lepem vremenu
ponovno vabimo na poletno branje pred knjižnico.

Moja prva knjiga
Razstava knjig mladih ustvarjalcev iz 5. a, 5. b in 5. c  razreda
OŠ Radovljica.

Radovljica, 18. 6. 31. 8.─

Vse enote, 10. 6. 10. 9.─

Poletavci
Poletni bralci pol ure branja na dan prežene dolgčas stran!─

V času poletnih počitnic se lahko pridružiš skupini poletnih

bralcev tako, da 30 dni vsak dan pol ure bereš karkoli: knjige,

stripe, časopisne članke, revije, recepte. Z oddanim bralnim

seznamom sodeluješ v super nagradnem žrebanju!

Vse enote, ves mesec

Bralni izziv

Tu sem doma
Razstava likovnih izdelkov otrok Vrtca Gorje pod

mentorstvom strokovnih sodelavk.

Bled, 15. 30. 6.─

Zeliščni festival
Vabljeni, da si ogledate izdelke otrok skupine Slončki iz

blejskega vrtca, ki so nastajali pod budnim očesom

mentoric Nadje Lebar in Nine Morgan.

Naša Rdeča kapica
Razstava likovnih izdelkov skupin Galebi in Morske zvezde

vrtca Lesce, z učiteljicama Slavko Praprotnik in Špelo Marolt.

Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili

izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z namigi. Zgibanko izziva

dobite v vseh naših enotah.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica

04 537 39 00, www.rad.sik.si, info@rad.sik.si

Alenka Benedik (IBCLC) bo na predavanju poskušala

odgovoriti na vprašanja, kot so: Odhajam v službo – kaj pa

zdaj? Kako dolgo naj bo otrok dojen? Kako poteka naravno

odstavljanje? Je dojenje po določeni starosti škodljivo?

Tako „velik“, pa se še kar doji?


