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mesečni program
December 2016

Ponedeljek, 5., 12., 
19. 12.,  
16:45

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, 6. 12.,  
19:30 Radovljica

Dr. Jakob Prešern in njegov božič na fronti
Spomine Dr. Jakoba Prešerna na preživljanje božiča na fronti 1. svetovne vojne bo, s slikami in vide-
om, predstavil Janez Žerovc. Odlomke iz knjige Vojak bo bral Franci Černe.

Sreda, 7. 12., 
10:00 Radovljica

Hrana za dojenčke 
Z Marjetko Založnik, inženirko živilstva in prehrane, svetovalko za zdravo otroško prehrano, bomo 
govorili o osnovah navajanja na čvrsto hrano – pozornosti in času, ki ju bomo namenili dojenčku, 
ter  o pomenu prvih otrokovih jedi – slaba prehrana namreč lahko povzroča težave, ki bodo mučile 
naše otroke do konca njihovega življenja, doma narejene kašice pa nimajo le okusa po pravi hrani, 
tudi veliko cenejše so. Govorili bomo tudi o tem, kako otroka spodbujamo, naj poskusi nove gostote 
hrane in okuse. Predavanje vodi Petra Arula.

Sreda, 7. 12.,  
18:00 Bled Rokodelske delavnice

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Četrtek, 8. 12.,  
19:30 Bled Kronosova žetev

S pisateljico Mojco Kumerdej se bo o njenem novem romanu pogovarjal Rudi Meden.

Petek, 9. 12.,  
19:30 Bled

Otvoritev razstave »Srčni dotik«
Otvoritev razstave nadobudnih umetnic Tine Uranič in Tatjane Logar. Predstavili nam bosta njuna 
ilustrativna dela in izdelke ustvarjene iz barvitega akrila. S pogledom na njune slike naj se v ljudeh 
prebudi kaj lepega in naj se vsak spomni na kaj prijetnega bodisi iz preteklosti bodisi iz sedanjosti. 
Vabljeni na prijetno predpraznično druženje.

Torek, 13. 12.,  
19:30 Radovljica

95 let Sokolskega doma v Radovljici
Spomenico ob 95-letnici Sokolskega doma v Radovljici bosta predstavila Jure Sinobad in Aleks 
Čebulj.

Sreda, 14. 12.,  
18:00 Bled Rokodelske delavnice

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Sreda, 14. 12., 
9:00 Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Tam, kjer kesude cveto, avtorice Marije Sreš, Slovenke, misionarke v 
Indiji. V dvanajstih zgodbah nam razgrne vsakdanje življenje indijskega človeka. Za delo je prejela 
gudžeratsko literarno nagrado, ki je bila tako prvič podeljena kakšni tuji misijonarki.

Prireditve za odrasle

Razstave za odrasle

Ves mesec Bled

Obrazi Bleda — Medgeneracijski center Gorenjske, enota Bled
Razstava RAZGLEDNIC BLEDA iz preteklosti in sedanjosti, ki jih je Centru poklonila Danijela Ulčar. 
Za razstavo jih bodo posodili še Leopold Kolman in ostali domačini. Če imate slučajno doma 
kakšno staro ali novo razglednico Bleda in bi jo želel deliti z nami, jo lahko prinesete v Knjižnico B. 
Kumerdeja Bled, kjer jih bomo zbirali. Po končani razstavi vam bomo vaše razglednice vrnili.
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Ves mesec Bled

Srčni dotik
Razstava ilustrativnih del in barvitega akrila nadobudnih umetnic Tine Uranič in Tatjane Logar. Av-
torici želita podariti košček lepote, iskrenosti, topline in zavedanja, da je v naših srcih lahko praznik 
vsak dan.

1. – 10. 12. 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.

10. 12. – 6. 1. Radovljica Stara Radovljica
Razstava ob 720-letnici prve omembe župnije v Radovljici.

ves mesec Radovljica 260 let rojstva Antona Tomaža Linharta
Ob jubileju smo pripravili manjšo razstavo. Gradivo si lahko tudi izposodite.

Ves mesec Radovljica, 
Bled

Darilni program CUDV Radovljica
Razstava unikatnih izdelkov ustvarjalcev CUDV Radovljica.

Ves mesec Kropa SKAL-ART - poslikava kamnov
Nada P. Skalar iz Kamne Gorice bo razstavila svojo zbirko poslikanih kamnov.

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.
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Četrtek, 1. 12.,  
17:00 Radovljica

Metuljček in Metuljčica
Sporočilo o prijateljstvu obarva pravljico s svetlobo in nežnostjo. Lutkovna predstava za otroke, 
stare 2-8 let. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Labirint.

Petek, 2. 12.,  
17:00 Bled Ko sneg pobeli breg

Pravljično uro z ustvarjalno delavnico za otroke, starejše od 4. let, bo pripravila Barbara Klinar.

Sreda, 7. 12.,  
15:30 Radovljica

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

Sreda, 7., 14. 12.,  
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, 7. 12.,  
17:00

Dom Jožeta 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Metuljček in Metuljčica
Sporočilo o prijateljstvu obarva pravljico s svetlobo in nežnostjo. Lutkovna predstava za otroke, 
stare 2-8 let. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Labirint.

Četrtek, 8. 12.,  
17:00 Radovljica Mali pingvinček

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

Petek, 9. 12., 
17:00 Bled Mali pingvinček

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

Torek, 13. 12.,  
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, 14. 12., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

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

Četrtek, 15. 12.,  
17:00 Radovljica Ko sneg pobeli breg

Pravljično uro z ustvarjalno delavnico za otroke, starejše od 4. let, bo pripravila Barbara Klinar.

Petek, 16. 12.,  
17:00 Bled

Metuljček in Metuljčica
Sporočilo o prijateljstvu obarva pravljico s svetlobo in nežnostjo. Lutkovna predstava za otroke, 
stare 2-8 let. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Labirint.

Sreda, 21. 12.,  
17:00 Gorje Dedek Mraz

Zbor na vaškem trgu, sprehod in obisk Dedka Mraza.

Prireditve za otroke

Razstave za otroke
Ves mesec Bohinjska 

Bistrica
Zimski prazniki 
Razstava likovnih izdelkov učencev OPB Bohinjska Bistrica z učiteljico Natašo Colja Obiako.

Ves mesec Begunje Zimska pravljica
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b POŠ Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.
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Ves mesec Gorje
Po praznikih diši
Razstava likovnih izdelkov prvošolcev OŠ Gorje pod mentorstvom  učiteljic Melite Gerdej, Petre 
Lukan in Valentine Žemva.

Ves mesec Srednja vas
Praznični december
Razstava likovnih del učencev podaljšanega bivanja POŠ Srednja vas z učiteljicama Marijo Krkoč in 
Tjašo Tišov.

Ves mesec Lesce Moja prva knjiga
Razstava knjig, ki so jih izdelali učenici 5. b OŠ Lesce pod mentorstvom Melite Jensterle.

Ves mesec Lesce
Zima je prišla
V mesecu decembru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. 
Finžgarja pod mentorstvom Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

Ves mesec vse enote
Skrito presenečenje
Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

Ves mesec vse enote Superknjiga
Predlagajte svojo superknjigo, zgoščenko, DVD … in poglejte, kaj predlagajo drugi!

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
Knjižnica - 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 ...


