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mesečni program
Oktober 2016

Ponedeljek, 3., 10., 
17., 24., 31. 10.,  
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, 4. 10.,  
19:30 Radovljica

Zelenortski otoki
Po Zelenortskih otokih nas bo s potopisnim predavanjem popeljal Uroš Žajdela. Potopisno predava-
nje poklanja pohodniška agencija Vivatreking.

Sreda, 5. 10., 
10:00 Radovljica

Pomen zdrave komunikacije z dojenčkom 
Komunikacija, verbalna in neverbalna, je izrednega pomena za zdrav psihičen in čustven razvoj 
dojenčka in pozneje otroka. Na predavanju bomo spoznali: zakaj je pomembna srčna komunikacija, 
kaj dojenčki pri komunikaciji zaznavajo, kaj in kako nam sporočajo ... in predvsem: katera 3 sporočila 
so najpomembnejša za vašega dojenčka in otroka. Pridite z dojenčki in malčki. Vašo radovednost bo 
potešila Suzana Murič; Zavestno starševstvo in partnerstvo. Srečanje vodi Petra Arula.

Torek, 11. 10.,  
19:30 Radovljica

Poti k izvirom
Slovenske reke, izvire in potoke nam bo predstavil Franci Horvat, fotograf in popotnik, pa tudi avtor 
istoimenske knjige.

Četrtek, 13. 10.,  
19:30 Bled

Planike cvet
Svojo drugo knjigo poezije in proze bo predstavila avtorica Cvetka Jug - Modic. Prireditev bo s petjem 
polepšala Ženska vokalna skupina DU Bled pod vodstvom zborovodkinje Metke Rutar - Piber. Po 
predstavitvi bomo tudi nazdravili.

Torek, 18. 10.,  
19:30 Radovljica

Sv. Janez Krstnik in staro svetišče ob Bohinjskem jezeru
Najdbe, odkrite pri cerkvi Sv. Janeza, razkrivajo, da je bil prostor ob obali bohinjskega jezera od nek-
daj posebnega pomena, svet kraj. Številni novci in bronaste zaponke za oblačila kažejo na ostanke 
darovanja že pred 2.000 leti. Predavala bo Mija Ogrin.

Sreda, 19. 10.,  
9:00 Radovljica Bralni klub

Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. Vabljeni!

Četrtek, 20. 10., 
19:30 Bled

Hotelska arhitektura Hermana Husa na Bledu
Alenka Di Battista, mlada raziskovalka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta v 
Ljubljani( ZRC SAZU), nam bo predstavila nekoč  slavno danes pa skoraj pozabljeno arhitekturno 
dediščino moderne med obema vojnama.

Ponedeljek, 24. 10., 
19:30 Radovljica Škodljiv vpliv breztežnosti na človeški organizem

Predavanje dr. Dušana Petrača na temo škodljivih vplivov breztežnosti na človeka.

Torek, 25. 10.,  
19:30 Radovljica

Schindlerjev seznam
Keneallyjev dokumentarni roman, ki smo ga do zdaj poznali le po Spielbergovem monumentalnem 
celovečercu, bosta predstavila Alenka Veber, urednica Celjske Mohorjeve družbe in prevajalec Rudi 
Meden.

Četrtek, 27. 10.,  
18:00 Bled

Ducat let od referenduma za Brje
Društvo za varstvo okolja Bled bo pripravilo predstavitev-predavanje članov o delu Društva v zad-
njem ducatu let od referenduma za Brje. Člani bomo opisali delovanje, aktualne probleme in rešitve 
v okolju, gozdu, naravi, travnikih in predstavili našo »kmetijsko« sekcijo Lipje. 

Prireditve za odrasle
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Ves mesec Bled Foto utrinki s potepanja po Franciji
Skozi foto objektiv bo Robert Metličar predstavil svoje potovanje z avtodomom po tej deželi.

Ves mesec 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, Gorje, 
Kropa, 

Lesce in 
Radovljica

Ta veseli knjižni svet
Branje je užitek, zato smo za vas že sedmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

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.

Razstave za odrasle
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Torek, 4. 10.,  
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. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 537 39 01.

Sreda, 5., 12., 19., 
26. 10.,  
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, 5. 10.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Juha, ki iz buč se skuha 
To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so res? 
Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

Sreda, 5. 10.,  
15:30 Radovljica

Angleška urica z Rory-em
Jo Musto, vodnica terapevtskega psa in izvirna govorka angleščine, bo vodila delavnico, kjer se otroci 
od 6. do 9. razreda OŠ na sproščen način, ob prisotnosti psa, učijo angleškega jezika.

Četrtek, 6. 10.,  
17:00 Radovljica

Juha, ki iz buč se skuha
To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so res? 
Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

Petek, 7. 10.,  
17:00 Bled

Bi se skrivali s slonom?
Pravljična ura z delavnico, ki jo bo vodila Elkana Angelova. Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa 
duhovita slikanica Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za najobetavnejšega 
ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominiranega za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko 
literaturo (Waterstones Children's Book). Pravljično uro z delavnico poklanja Založba Zala.

Ponedeljek, 10. 10.,  
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. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Sreda, 12. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Bi se skrivali s slonom?
Pravljična ura z delavnico, ki jo bo vodila Elkana Angelova. Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa 
duhovita slikanica Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za najobetavnejšega 
ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominiranega za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko 
literaturo (Waterstones Children's Book). Pravljično uro z delavnico poklanja Založba Zala.

Četrtek, 13. 10., 
17:00 Radovljica

Bi se skrivali s slonom?
Pravljična ura z delavnico, ki jo bo vodila Elkana Angelova. Izjemno igriva, prisrčna, predvsem pa 
duhovita slikanica Davida Barrowa, prejemnika nagrade Sebastian Walker za najobetavnejšega 
ilustratorja (2015), za leto 2016 pa nominiranega za ugledno nagrado Waterstones za mladinsko 
literaturo (Waterstones Children's Book). Pravljično uro z delavnico poklanja Založba Zala.

Petek, 14. 10.,  
17:00 Bled

Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)
Kmet Lojze in njegova žena Mica gojita lepe, okrogle in ljubke buče. A nekega dne opazita, da je ena 
izmed buč drugačna.  Odločita se, da se je znebita. Sta ravnala prav? Je to za bučo konec? Ali pa bo 
ravno ta velika, grda in zverižena buča prinesla srečo tistemu, ki jo bo našel? Pravljična ura z delavni-
co, ki jo bo vodila Saša Jelenc.

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

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Jesen
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b z učiteljicama Marijo Medja in Andrejo Rozman.

Ves mesec Srednja vas
Darovi jeseni
Razstava likovnih izdelkov učencev 2.  in 4.  razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Natašo Korošec 
in Mojco Odar.

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

Torek, 18. 10.,  
17:00

Gorjanski 
dom

Juha, ki iz buč se skuha 
To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so res? 
Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

Sreda, 19. 10.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Polžek, kam neseš svojo hišico 
 Pravljična ura z delavnico, ki jo bo  vodil Dominik MLAKAR.

Četrtek, 20. 10.,  
17:00 Radovljica Polžek, kam neseš svojo hišico 

 Pravljična ura z delavnico, ki jo bo  vodil Dominik MLAKAR.

Petek, 21. 10.,  
17:00 Bled

Juha, ki iz buč se skuha
To ni navadna juha. Skuha jo veverica, ki premeša vodo, skuha jo muca, ki seseklja bučo, in skuha jo 
račka, ki z  majhnim lončkom zajame ravno prav soli. Veverica, muca in račka so prijateljice. Pa so res? 
Lutkovna predstava gledališča Makarenko.

Sreda, 26. 10.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)
Kmet Lojze in njegova žena Mica gojita lepe, okrogle in ljubke buče. A nekega dne opazita, da je ena 
izmed buč drugačna.  Odločita se, da se je znebita. Sta ravnala prav? Je to za bučo konec? Ali pa bo 
ravno ta velika, grda in zverižena buča prinesla srečo tistemu, ki jo bo našel? Pravljična ura z delavni-
co, ki jo bo vodila Saša Jelenc.

Četrtek, 27. 10.,  
17:00 Radovljica

Buča zmagovalka (Saša Šega Crnič)
Kmet Lojze in njegova žena Mica gojita lepe, okrogle in ljubke buče. A nekega dne opazita, da je ena 
izmed buč drugačna.  Odločita se, da se je znebita. Sta ravnala prav? Je to za bučo konec? Ali pa bo 
ravno ta velika, grda in zverižena buča prinesla srečo tistemu, ki jo bo našel? Pravljična ura z delavni-
co, ki jo bo vodila Saša Jelenc.


