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 Program prireditev in razstav
Begunje, 1. 7.─31. 8.

Prihaja poletje

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. razreda POŠ 
Begunje z učiteljico Doris Lapanja.

Bled, 1. 7.─31. 8.

Vezenine Bled

Razstava strojno izdelanih čipk in vezenin iz zbirke
Gorenjskega muzeja. 

Bohinjska Bistrica, 1. 7.─31. 8.

Detektivka po bohinjsko

Kropa, 1. 7.─31. 8.

Lesce, 1. 7.─31. 7.

Gorje, 1. 7.─31. 8.

Razstava izdelkov učencev, ki so sodelovali pri projektni 
nalogi, z mentoricami Martino Mašić Sabalić, Barbaro 
Glavič, Marijo Heleno Logar, Moniko Zupanc in 
Urško Repinc.

Pisan vrtiljak

Košarkar naj bo

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. in 5. razreda OŠ 
Lipnica

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

To poletje boste z Modrim psom 
obiskali najbolj čudežne naravne 
znamenitosti na svetu, zato pripravite 
še posebej velike nahrbtnike!

Radovljica, 1. 7.─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  zaključno in dobiš vabilo za
predstavo z eksperimenti, Samotni otok, ki bo 24. 9.

Vse enote, 1. 7.─31. 8.

Bralni izziv in bralni izziv za mlade

Tu sem doma

Razstava likovnih izdelkov otrok Vrtca Gorje pod 
mentorstvom strokovnih sodelavk.

Naša Rdeča kapica

Razstava likovnih izdelkov skupin Galebi in Morske 
zvezde vrtca Lesce z vzgojiteljicama 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.

Lesce, 1. 8.─31. 8.

Črkoznalčki

Sodelovanje otrok iz Vrtca Lesce v programu 
Črkoznalček pod vodstvom Ane Katarine Prešern.

Naravnost čudežni kviz

220 let smrti Antona Tomaža Linharta

Razstava literarnih del radovljiškega dramatika, pesnika 
in zgodovinarja. Med drugim bo na ogled tudi originalno 
delo iz leta  1788, Versuch einer Geschichte von 
Krain und der übrigen südlichen Slaven Oesterreichs.
Ob tem pa vabljeni tudi na ogled naše obširne 
domoznanske zbirke na spletni strani , www.rad.sik.si
kjer je med drugim tudi članek dr. Dragana Božiča o 
neznanem in zamolčanem Linhartu. 

Radovljica, 1. 7.─31. 7.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica, 04 537 39 00, www.rad.sik.si, info@rad.sik.si

Radovljica, 1. 7.─31. 8.

Poletno branje

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

Obiščite nas v knjižnici in nam zaupajte zanimive 
zgodbe o praznovanjih, ki so se zgodila v vaši družini 
v prejšnjem stoletju. Morda doma še hranite 
posebne  ali , ki so vam ostali kot predmete fotografije
spomin na cerkveni, družinski ali državni praznik? 
Fotografije, albume, pisma, recepte … bomo preslikali, 
predmete pa fotografirali in vam jih vrnili. Septembra 
bomo zbrano gradivo razstavili v prostorih knjižnic.

Praznični spomini na 20. stoletje
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