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Vsak ponedeljek,  
10:00 – 11:00

Radovljica
Jogica za dojenčke 
Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoci glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Vadbo bo vodila Petra Arula.

Četrtek, 8. 9., 
19:30

Bled

Zanimivosti iz zastavoslovja
Iztok Šorli je zastavoslovec, ki ima v zbirki že preko 100.000 narisanih zastav vsega sveta. Ob otvoritvi 
razstave nam bo pripravil krajše predavanje o zastavah in grbih ter simbolih sosednjih občin in naj-
bolj znanih blejskih ter okoliških plemenitih rodbin, ki so se priselile v naše kraje. Spoznali bomo tudi 
razloge za veliko število podobnih si zastav (npr. Slovenija, Slovaška, Rusija).  

Sreda, 21. in 28. 9.,
17:00

Radovljica
Ta veseli klub
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga organi-
zira Društvo Več.

Četrtek, 22. 9., 
17:00

Radovljica
Poletavci in NajPoletavci
Sodelujoči bralci si bodo lahko ogledali zabavno predstavo Skoraj najboljši cirkus v izvedbi Teatra 
Cizamo.  Vabila z dodatnimi informacijami bomo poslali po pošti.

Četrtek, 29. 9., 
19:30

Radovljica

Individualizem in kolektivizem
V dialogu bomo med drugim poskušali ugotoviti, kdaj je v zgodovini prihajalo do kolektivizmov,  
kjer oseba (zaslepljeno, lojalno, prestrašeno in nesvobodno) podpira kolektiv in voditelja. Gostje na 
pogovornem omizju bodo Rok Novak,  univ. dipl. anglicist,  kolumnist Financ, dr. Žiga Turk,  univ. dipl. 
inž.,  kolumnist Siol.net in Ožbej Peterle, univ. ekonomist. Organizira in vodi Robert Šifrer.

Prireditve

Razstave

Ves mesec Bled
Obrazi Bleda — Grbi in zastave Iztoka Šorlija
Razstava najzanimivejših in najlepših grbov iz zbirke ročno naslikanih grbov vsega sveta Iztoka 
Šorlija iz Ribnega.

Ves mesec

Bohinjska 
Bistrica, 
Begunje, 

Gorje, 
Kropa, 

Radovljica

110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici
Razstavo, posvečeno 110. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, je pripravil mag. 
Jure Sinobad.

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

Ves mesec vse enote
Mislice
Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knji-
žnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.

1. – 10. 9. vse enote

Poletavci in NajPoletavci
Za otroke in mladino. Poletavci (otroci od 7. do 12. leta) berejo  30 dni po pol ure na dan in pišejo 
dnevnik branja. Berejo lahko  karkoli. NajPoletavci so mladi od 13. do 16. leta, ki preberejo 3  knjige in 
na koncu izpolnijo obrazec na naši spletni strani. Več  informacij je objavljenih na naši spletni strani.

1. 9. – 31. 3. vse enote
Vesolje zakladov
Sedemkrat pridi v knjižnico in si izposodi vsaj eno knjigo. S tem pa vsakič dobiš žig in ko prispeš do 
konca, te čaka sladko presenečenje in še ...


