
SEPTEMBER 2015
 Program prireditev in razstav

Begunje, ves mesec

Domoznanski september
Fotografski utrinki iz življenja Gorjakovih, ki jih 
z nami deli .Milka Močnik

Bled, ves mesec

Državniški obiski na Bledu skozi 
fotografski objektiv Mirka Vovka
Razstava fotografij državniških obiskov prejšnjega 
stoletja, ki jih je posnel znani blejski fotograf 
Mirko Vovk.

Bohinjska Bistrica in Srednja vas, ves mesec

Po poteh Soške fronte

Kropa, vese mesec

Gorje, ves mesec

Razstava knjižnega gradiva ob 100. obletnici 
začetka Soške fronte. Gradivo si lahko ogledate 
v knjižnici in izposodite na dom.

Elanovci so praznovali delavno

Košarkar naj bo
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. in 5. razreda 
OŠ Lipnica.

Ob 70-letnici ustanovitve tovarne  je Jure ELAN
Sinobad, v sklopu domoznanskega septembra, 
pripravil razstavo reprodukcij gradiva iz kronike, 
ki jo je ob 10-letnici ustanovitve podjetja v 
sodelovanju s prvim direktorjem  Rudijem Finžgarjem
sestavil in uredil  Slavko Knafelj.

Do  lahko z Modrim psom obiščeš najbolj 30. 9.
čudežne naravne znamenitosti na svetu, zato 
pripravi še posebej velike nahrbtnike!

Radovljica, ves mesec

Vse enote, 10. 6.–10. 9.

Poletavci
Poletni bralci: pol ure branja na dan prežene 
dolgčas stran! Do 10. 9. se lahko pridružiš skupini 
poletnih bralcev. Z oddanim bralnim seznamom 
sodeluješ v super nagradnem žrebanju in dobiš 
vabilo za  zaključno predstavo z eksperimenti,

 Samotni otok, ki bo 24. 9.

Spomini na drugo svetovno vojno
Razstava knjižnega gradiva o drugi svetovni vojni. 

Lesce, ves mesec
 Spomini na poletje
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda OŠ 
Lesce pod mentorstvom učiteljice Januše Avguštin.

Naravnost čudežni kviz

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

Do konca septembra 2015 obujamo in zbiramo 
spomine na praznovanja. Obiščite nas v knjižnici in 
nam zaupajte zanimive zgodbe o praznovanjih, ki 
so se zgodila v vaši družini v prejšnjem stoletju. 

Praznični spomini na 20. stoletje

Četrtek, 24. 9., 17:00, Linhartova dvorana

Poletavci
Sodelujoči bralci si bodo lahko ogledali zabavno 
predstavo  z dvema »norima« Samotni otok
znanstvenikoma. Vabila bomo poslali po pošti.

Bled  Festivalna dvorana, 25. – –27. 9.
Festival ročnih del
Naše knjige bodo pobegnile na počitnice na prvi 
Festival ročnih del. Pod gosto krošnjo dreves ob 
Blejskem jezeru boste v prijetnem kotičku na 
travniku lahko prebirali knjige, se družili, igrali in 
sproščali. 

Sreda, 23. 9., 17:00, Radovljica

Ta veseli klub
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno 
druženje ob namiznih in družabnih igrah.

Petek, 18. 9., 18:00, Radovljica

Adam in Eva: prastarša človeškega egoizma?
V predavanju se bo filozof  Simon Habjan
osredotočil na svetopisemski mit Adama In Eve 
in njuno antropološko povezanost z ustrojem 
človeškega behaviorizma. 
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