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Ponedeljek, 2., 9., 
16., 23., 30. 1.,  
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.

Sreda, 4. 1.,  
10:00 Radovljica

Dojenčki brez plenic
Ste kdaj pomislili na dojenčke brez plenic? Pravzaprav obstajajo po vsem svetu in vedno bolj so 
moderni tudi v zahodnem svetu. Vas zanima, ali je res mogoče, ali pa bi radi spoznali nekaj trikov za 
odvajanje od plenic ali odpravo pleničnega izpuščaja? Petra Arula bo tokrat poizprašala vse o tem, 
kako živeti z dojenčkom brez plenic, Ano Božič, avtorico priročnika za starše Od rojstva brez plenic 
in učiteljico brezpleničarstva.

Sreda, 4. 1.,  
19:30 Bled

Otvoritev slikarske razstave Z vodo in barvo
Vabimo vas na otvoritev razstave Janeza Lipičnika iz Ribnega. V kratkem kulturnem programu bo 
nastopil baritonist Simon Eržen.

Torek, 10. 1.,  
19:30 Radovljica

Velika dama slovenskega gledališča na odru naše knjižnice
Ikona slovenskega odra, velika dama gledališča, nepozabna filmska igralka, gospa brez dlake na 
jeziku .... vse to je Milena Zupančič. Spoznajte jo v živo v pogovoru z Romano Purkart.

Sreda, 11. 1.,  
9:00 Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Svetilnik v nevihti, najboljših indijskih avtorjev. Zbirka zdravilnih 
zgodb je sad biblioterapevtskega projekta, ki verjame v pomirjajočo zmožnost besede in zdravilno 
moč zgodb.

Četrtek, 12. 1.,  
19:30 Bled

(Ne)znana Bolgarija
Bolgarijo turistično in planinsko kar malo zapostavljamo, vendar skriva številne naravne in kultur-
ne znamenitosti. Spoznali bomo glavno mesto, pravoslavne samostane, stara zgodovinska mesta, 
gorske skupine Vitošo, Rilo ter Pirin. Vmes so še prijazni ljudje, ki se trudijo, da bi nadoknadili zamu-
jena leta v polpreteklosti. Predaval bo Janez Pretnar.

Petek, 13. 1.,  
18:00 Radovljica

Zakonov karme: budizem in srečno življenje?
V pričujočem predavanju bo filozof Simon Habjan osvetlil najbolj znane zakone karme ali Navodil 
pravilnega življenja, kot ga pojmujejo v budizmu. Kaj je karma in kako vpliva na naše življenje, ter 12 
načinov sprejemanja sebe in drugih.

Torek, 17. 1.,  
19:30 Radovljica

Črna gora – od turizma do planinstva 
Črna gora ima razgibano obalo, Skadarsko jezero, slikovite gorske skupine, prijazne ljudi in razbur-
kano zgodovino. Črnogorci so v preteklosti že imeli državo, ki se danes  hitro razvija, to se vidi na 
vsakem koraku.  Predaval bo Janez Pretnar.

Četrtek, 19. 1., 
19:30 Bled

Aljaska
Predavanje o Aljaski govori o tem, kako v tej deželi doživeti tisto, kar običajni turist ne doživi. 
Predstavil vam jo bo Dejan Ogrinec.

Torek, 24. 1., 
19:30 Radovljica

Gozdovi Kranjske industrijske družbe
Predstavitev življenja in dela gozdarjev na Zgornjem Gorenjskem v 19. in v začetku 20. stoletja. 
Predaval bo dr. Marko Mugerli, kustos za zgodovino železarstva Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Četrtek, 26. 1., 
19:30 Radovljica

Evropa skozi čas
V predavanju bo profesor italijanske in francoske književnosti prof. dr. Andrej Capuder (prevajalec 
Danteja) obdelal prve miselne vplive na Evropo, ki so prišli z Vzhoda s pomočjo zgodb.

Prireditve za odrasle
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4. – 31. 1. Bled
Z vodo in barvo
Janez Lipičnik iz Ribnega razstavlja akvarele kmečkih vedut vasi Ribno in Bodešče ter pogledov na 
Bled, ustvarjenih v letih 2015 in 2016.

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

9. – 31. 1. Radovljica
Kaj je v loncih?
Razstava »slastnih« fotografij Klemena Klemenca, ki  dopolnjujejo istoimensko knjigo  – kuharski 
potopis Alenke Bole Vrabec.

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

Torek, 31. 1., 
19:30 Radovljica

Svetlo, svetlo naj bo dan, temno, temno naj bo noč
Inuit: praprebivalci Kanade v odblesku  zgodb iz roda v rod. Verovanja, izročilo  in današnje življenje 
prebivalcev v lepotah in krutostih visokega severa. Večer bo vodila  Alenka Bole Vrabec.
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Sreda, 4. 1.,  
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, 4. 1.,  
17:00

Dom Jožeta 
Ažmana

Medvedka na snegu
Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za vse iz Jesenic.

Četrtek, 5. 1.,  
17:00 Radovljica

Medvedka na snegu
Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za vse iz Jesenic.

Petek, 6. 1.,  
17:00 Bled

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, 6., 13., 20., 
27. 1.,  
16:45

Radovljica

Pravljična jogica za otroke
Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje, 
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih, 
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost 
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi 
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Torek, 10. 1.,  
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, 11. 1., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljica o Zlatorogu
Rojenice so vile z naših gora, na njihovih pašnikih pa se pasejo koze, katerih poglavar je Zlatorog. In 
prav o njem bo govorila pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo pripravila Lucija Grm. Pa 
tudi zapeli bomo! 

Sreda, 11., 18., 25. 1.,  
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.

Četrtek, 12. 1., 
17:00 Radovljica

Pravljica o Zlatorogu
Rojenice so vile z naših gora, na njihovih pašnikih pa se pasejo koze, katerih poglavar je Zlatorog. In 
prav o njem bo govorila pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo pripravila Lucija Grm. Pa 
tudi zapeli bomo! 

Petek, 13. 1.,  
17:00 Bled

Pravljica o Zlatorogu
Rojenice so vile z naših gora, na njihovih pašnikih pa se pasejo koze, katerih poglavar je Zlatorog. In 
prav o njem bo govorila pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, ki jo bo pripravila Lucija Grm. Pa 
tudi zapeli bomo!

SREČNO 2017

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Veseli snežaki 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a in 3. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja z učiteljicama Jano 
Krkoč in Martino Mašič Sabalič .

Ves mesec Begunje Zimska pravljica 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b POŠ Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.

Ves mesec Gorje
Po praznikih diši
Razstava likovnih izdelkov prvošolcev OŠ Gorje, pod mentorstvom učiteljic Melite Gerdej, Petre 
Lukan in Valentine Žemva.

Ves mesec Kropa Zima, zima bela
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

Ves mesec Srednja vas
Svet čarovnic in strahov
Razstava likovnih izdelkov otrok vrtca v Srednji vasi – skupina Želvice  z vzgojiteljicama Valči Stare 
in Špelo Škerbec.

Ves mesec Lesce
Hvaležni kipci
V mesecu januarju bodo v knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci OPB OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce pod mentorstvom Marje Slavec Konda.

1. 10. – 1. 5. 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 ...

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.

Razstave za otroke

Ponedeljek, 16. 1.,
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.

Torek, 17. 1.,
17:00

Gorjanski 
dom

Medvedka na snegu
Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za vse iz Jesenic.

Sreda, 18. 1.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Gospod Vesel in gospa Mrak
Pogovarjali se bomo o simbolih za srečo in enega tudi izdelali. Primerno za otroke, starejše od 3 let. 
Delavnico bo vodila Nina Škufca.

Četrtek, 19. 1.,
17:00 Radovljica

Vsak potebuje svojo lučko
Vabljeni na pravljično urico o gospe Mariji in mali Luciji. Pravljico, ki je več kot to, bo pripovedala 
Alenka Bole Vrabec. Liki na njenih prstih bodo oživeli z lutkami Mojce Košir. Sodeluje tudi mala 
ekipa Založbe Zala.

Petek, 20. 1.,
17:00 Bled

Medvedka na snegu
Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti, babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Odgovore vam bodo zaigrali igralci iz Teatra za vse iz Jesenic.

Sreda, 25. 1.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

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

Četrtek, 26. 1.,
17:00 Radovljica

Gospod Vesel in gospa Mrak
Pogovarjali se bomo o simbolih za srečo in enega tudi izdelali. Primerno za otroke, starejše od 3 let. 
Delavnico bo vodila Nina Škufca.

Petek, 27. 1.,
17:00 Bled

Gospod Vesel in gospa Mrak
Pogovarjali se bomo o simbolih za srečo in enega tudi izdelali. Primerno za otroke, starejše od 3 let. 
Delavnico bo vodila Nina Škufca.


