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Ponedeljek, 7., 14., 
21., 28. 11.,  
10:00

Radovljica

Jogica za dojenčke
Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s 
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Torek, 8. 11.,  
19:30 Radovljica

Mandale, tajni vrtovi razsvetljenja
Mandale so sestavni del naših modernih življenj. Najdemo jih praktično vsepovsod, a pogosto ne 
vemo, od kod prihajajo, kaj je botrovalo njihovemu nastanku in del kakšnih socialnih in religioznih 
praks so mandale na vzhodu bile in pogosto še zmeraj so.  Vabljeni na predavanje domačina dr. 
Zmaga Šmitka ob izidu njegove nove knjige. Predavanje smo pripravili v sodelovanju z  založbo 
Beletrina.

Sreda, 9. 11., 
10:00 Radovljica

Popolna mama (ne obstaja) 
Si želite, da bi bile mame iz knjig in reklam? Pa takšne, kot je tista iz revije? Žal je nemogoče! Ker – 
če si priznamo ali ne – popolna mama iz reklam ne obstaja. Ste pa popolna mama tisti hip, ko si to 
priznate. Paradoks? O vseh paradoksih, pasteh, pričakovanjih, vprašanjih in tegobah materinstva 
bo tokrat spregovorila Alenka Benedik, mama treh otrok, svetovalka za dojenje (IBCLC) in nošenje, 
prevajalka in dula. Predavanje, na katerega ste vabljene s svojimi dojenčki, vodi Petra Arula.

Četrtek, 10. 11.,  
19:30 Bled

Porcelanasti človek
Pretresljiva izpoved očeta o odraščanju sina avtista, ki jo je v knjigi odkrito zapisal Damjan Jenster-
le. O svoji zgodbi in odzivih družbe bo spregovoril njen avtor.

Petek, 11. 11.,  
18:00 Radovljica

Dao: življenje kot reka
V predavanju bo filozof Simon Habjan prestavil daoizem, različico kitajske filozofske tradicije. 
Bistvo daoizma predstavljata ravnovesje in naravni red. 

Torek, 15. 11.,  
19:30 Radovljica

Starodavna umetnost zdravljenja - tradicionalna evropska medicina
V najnovejši knjigi avtorja Veronika Plantan in mag. Uroš Plantan predstavljata model tradicio-
nalne medicine, ki pove, zakaj zbolimo in kako ozdravimo. V tej knjigi so prvič predstavljeni vzroki 
bolezni, kar nam daje izjemno moč, da življenje vzamemo v svoje roke in udejanimo spremembo v 
pravo smer, v smeri življenja. Vabljeni na prijeten večer, kjer bosta avtorja predstavila svojo knjigo.

Sreda, 16. 11.,  
9:00 Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Indija : tam, kjer je svoboda doma : Natašin popotniški dnevnik 
avtorice Nataše Vrhovec. Pogovor bomo popestrili s potopisnim predavanjem avtorice.

Sreda, 16. 11., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Dobre knjige za vse generacije so redke. Za mlade tudi.
Vabljeni na klepet in branje, na prijetno uro z našim čudežnim prevajalcem iz norveščine, danščine, 
nemščine, ferščine ..., Darkom Čudnom. Pri klepetu bomo sodelovali knjižničarji in mala ekipa 
Založbe Zala.

Četrtek, 17. 11., 
19:30 Bled

Velika renesančna mojstra v blejski knjižnici
Ob praznovanju Dneva slovenskih splošnih knjižnic (20. november) bo svoje uredniško delo pri 
založbi Mladinska knjiga predstavil Tine Logar. Uredil je več kot dva tisoč knjig. Predstavil nam bo 
izjemni in unikatni bibliofilski mojstrovini »Večni Michelangelo« in »Neskončni Leonardo«, ki ju je 
daroval Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu.

Torek, 22. 11.,  
19:30 Radovljica

Dežela neskončnega modrega neba – Mongolija
Mongolija je bila v zadnjih desetletjih predvsem surovinska baza Kitajcev. Doživljala je velik go-
spodarski vzpon in to navkljub demografskem bumu. Zanimivo potopisno predavanje o današnji 
Mongoliji nam bo pripravil popotnik Janez Mihovec.

Prireditve za odrasle
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2. – 7. 11. Bled
Mala lovska razstava: s srcem za naravo
Lovska družina Bled letos praznuje 70. obletnico delovanja. O varovanju narave, gozdnih živalih in 
lovstvu bo priložnostno razstavo pripravila Barbara Urevc.

Ves mesec Bled
Vitrina meseca: Medgeneracijski center Gorenjske, enota Bled
Razstava ročnih izdelkov, ki so jih udeleženci v tem letu ustvarjali v okviru delavnic, ki so potekale pod 
vodstvom različnih mentorjev.

Ves mesec Bled
Sestavljanje včerajšnjega sveta
Damjan Jensterle predstavlja del nastajajoče grafično-pesniške zbirke (listov), ki bo ena od njegovih 
naslednjih knjig.

Ves mesec Radovljica
Turistično društvo Radovljica 1896–2016
Razstava ob 120-letnici Turističnega društva Radovljica ni le pričevanje o dejavnosti društva, temveč 
odseva tudi trenutke iz življenja mesta. Razstavo sta pripravila Nadja Jere in Jure Sinobad.

1. 10 – 30. 4. vse enote
Ta veseli knjižni svet
Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že sedmo leto zapored s seznama odlič-
nih literarnih del izberite, preberite in ocenite 6 proznih del in eno pesniško zbirko.

Ves mesec vse enote
Zbistrimo um
Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma, smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte 
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

Razstave za odrasle

Četrtek, 24. 11.,  
18:00 Bled Trenutki iz življenja ptic 

O čudovitih trenutkih iz življenja ptičev bosta predavala Boris Kozinec in Aljaž Mulej.

Četrtek, 24. 11.,  
19:30 Radovljica

Evropa na prehodu iz srednjega veka v novi vek,  vplivi na razvoj individuuma
Na pogovornem omizju bomo govorili o evropskih koreninah, pomenu polisa, vlogi Grčije, Rima 
in srednjega veka (univerzalnega krščanstva) na pomen skupnosti, pomen individuuma, o proble-
matičnosti kolektivizma v Cerkvi, o vplivu renesanse, reformacije in  razsvetljenstva na Evropo in 
Slovenijo na razvoj individuuma, kolektivizma (manipulirane množice) in zdrave skupnosti. Udele-
ženci omizja bodo uni prof. dr. Andrej Capuder, prof. francoske in italijanske književnosti, diplomat, 
dr. Peter Rožič, DJ, politolog,  filozof in teolog, ter Matic Jelovčan, dipl. slikar, teolog, evangelijski 
kristjan, libertarec in neodvisni raziskovalec politične filozofije. Pogovor bo vodil Robert Šifrer.

Petek, 25. 11.,  
18:00 Radovljica

Problem smisla življenja v filozofiji
Kaj je smisel življenja? Zakaj živimo? Kako iz svoje pogojenosti? O tem in še več v pričujočem preda-
vanju filozofa Simona Habjana.

Torek, 29. 11.,  
19:30 Radovljica

Mark Korošec: Lovec na tornade
Tornadi. Kljub temu, da se omenjeni vremenski pojav pri nas pojavlja zelo redko, imamo tudi Slo-
venci lovca na nevihte in tornade. Ljubiteljski meteorolog Marko Korošec je eden tistih, ki v sezoni 
tornadov potuje po Združenih državah Amerike, da bi se kar najbolj približal temu ekstremnemu 
pojavu. V zadnjih 17-ih letih je bil na lovu že osemkrat, videl jih je približno 150. Poleg razburljivih 
doživetij v družbi znanstvenikov, preučuje značilnosti tornada in s tem išče načine, kako preprečiti 
ali vsaj omiliti njihovo uničujoče divjanje. Pogovorni večer bo vodil novinar in moderator Radia 
Slovenija, Marko Rozman.
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Sreda, 2. 11.,  
15:30 Radovljica

Angleška urica z Rory-em
Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se ot-
roci od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika. OBVEZNE 
PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01.

Sreda, 2. 11.,  
17:00

Dom Jožeta 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Opičja uganka ali mamica, kje si?
Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček. Lutkovna predsta-
va za otroke, stare vsaj 2 leti, ki jo bodo zaigrali člani gledališča Fru-Fru iz Ljubljane.

Četrtek, 3. 11.,  
17:00 Radovljica

Opičja uganka ali mamica, kje si?
Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček. Lutkovna predsta-
va za otroke, stare vsaj 2 leti, ki jo bodo zaigrali člani gledališča Fru-Fru iz Ljubljane.

Petek, 4. 11.,  
17:00 Bled Pozdravljen, moj škratek

Pravljična ura z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodila Mojca Košir.

Ponedeljek, 7. 11.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Beremo s tačkami
R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda. OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

Sreda, 9., 16., 23., 
30. 11.  
17:00

Radovljica
Ta veseli klub
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopi-
semskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.

Sreda, 9. 11.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pozdravljen, moj škratek
Pravljična ura z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodila Mojca Košir.

Četrtek, 10. 11., 
17:00 Radovljica Nagajivi škrat

Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

Petek, 11. 11., 
17:00 Bled

Melje, melje stari mlinček, ki vrti ga …
Če vas zanima kdo, pridite na igrano predstavo v knjižnico, kjer vam bodo strokovni delavci Vrtca 
Bled razkrili skrivnost.

Torek, 15. 11.,  
17:00

Gorjanski 
dom

Strah
Igrano lutkovno predstavo bodo odigrale strokovne delavke vrtca Gorje.

Torek, 15. 11.,  
17:00 Radovljica

Beremo s tačkami
R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske  sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program je namenjen 
otrokom od 1. do 5. razreda. OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 537 39 01.

Sreda, 16. 11., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Nagajivi škrat
Delavnica za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

Četrtek, 17. 11., 
17:00 Radovljica Pozdravljen, moj škratek

Pravljična ura z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo vodila Mojca Košir.

Petek, 18. 11., 
17:00 Bled

Opičja uganka ali mamica, kje si?
Mala opica se izgubi in išče svojo mamico. Pri iskanju ji pomaga pisan metuljček. Lutkovna predsta-
va za otroke, stare vsaj 2 leti, ki jo bodo zaigrali člani gledališča Fru-Fru iz Ljubljane.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Begunje Zlata jesen 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. b POŠ Begunje z učiteljico Natašo Vreček.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Šoli v naravi
Razstava likovnih izdelkov učencev razredov 9. a, 9. b in 6. a, 6. b OŠ Bohinjska Bistrica pod mentor-
stvom učiteljic Neže Košnik, Maje Velički in Monike Zupanc.

Ves mesec Brezje
Čarobni recepti naših babic in dedkov
Razstava likovnih izdelkov, ki so jo pripravili otroci iz skupine Medvedki, z vzgojiteljicama Natašo 
Smolej in Anelo Turkeš.

Ves mesec Brezje
Neurje
Otroci iz skupine Čebelice so pod mentorstvom vzgojiteljic Anete Varl in Anite Podrekar Zupan 
razstavili košare z jesenskimi dobrotami.

Ves mesec Gorje Pesem jeseni
Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Gorje.

Ves mesec Kropa
Obrazi jeseni 
Z izdelki iz naravnega materiala, najdenega v gozdu, se bodo predstavili otroci iz 4. razreda OŠ Lipni-
ca, pod mentorstvom Špele Mikolič.

Ves mesec Srednja vas
Pika in črta
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Jožico Kašca in Mari-
jo Krkoč .

Ves mesec Lesce
Pisana jesen
V mesecu novembru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 5. a razreda OŠ F. S. Finž-
garja Lesce pod mentorstvom Mojce Slivnik.

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. 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 ...

Razstave za otroke

Sreda, 23. 11.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Iščemo zaklade
Zelo zanimivo arheološko delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo izvedla arheologinja Mija Ogrin.

Četrtek, 24. 11.,  
17:00 Radovljica

Kdo bo potresel hruško? 
Gospod čaka in čaka, prede čas, opazuje zrele hruške na drevesu in cedi sline. Kdo bo potresel hruško, 
da bi hruške padle dol? Pravljično uro z delavnico za otroke stare vsaj 3 leta, bosta pripravili Katarina 
Perger in Silva Kos.

Petek, 25. 11.,  
17:00 Bled Nagajivi škrat 

Delavnica za otroke stare, vsaj 3 leta, ki jo bo vodil Dominik Mlakar.

Sreda, 30. 11.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Kdo bo potresel hruško?
Gospod čaka in čaka, prede čas, opazuje zrele hruške na drevesu in cedi sline. Kdo bo potresel hruško, 
da bi hruške padle dol? Pravljično uro z delavnico za otroke stare vsaj 3 leta, bosta pripravili Katarina 
Perger in Silva Kos.


