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Četrtek, 2. 3., 
17:30 Radovljica

Odprtje rastave likovnih del učencev Waldorfske šole Gorenjska 
Na odprtju razstave bo waldorfska učiteljica in umetnica Lili Benić Drobac predstavila, kako poteka 
likovni pouk na waldorfskih šolah, kakšne tehnike se uporabljajo in v katerem razredu. 

Petek, 3. 3.,  
18:00 Radovljica

Imeti ali biti 
Kako premagati pohlep in zavist in kako njuna moč izvira iz naše narave. Predaval bo Simon  
Habjan.

Ponedeljek, 6., 13., 
20., 27. 3.  
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, 7. 3.  
19:30 Radovljica

Nemčija malce drugače
Ste vedeli, da v Potsdamu, mestu v katerem so imeli svoje rezidence tako pruski kot nemški vladarji, 
stoji tudi majhna ruska vas? Pred natanko 190 leti je pruski kralj Friederich Wilhelm III., ki je neiz-
merno oboževal zborovsko petje, še posebej mu je bil všeč zbor Prvega ruskega pehotnega polka, 13 
pevcev povabil, da se za stalno naselijo v Potsdamu. Še večje presenečenje kot ruska vas sredi Nem-
čije pa je morje, ki vsak dan izgine za več kot 10 kilometrov. Ta neverjetni pojav, ko namesto vode več 
ur ostanejo samo zbita tla, nekaj luž in kakšna rakovica, sodi tudi pod zaščito UNESCA. Malce manj 
znane lepote Nemčije bo v sliki in besedi predstavila Biba Jamnik Vidic.

Sreda, 8.3.,  
10:00 Radovljica

Kaj lahko mama naredi zase?
Ob 8. marcu bomo spregovorili o tem, kaj lahko ženska, ko je okupirana s svojim dojenčkom in 
družino, naredi zase. Le močna in trdna mama je namreč lahko dobra mamica. In ker smo se končno 
sprijaznile s tem, da popolna mama ne obstaja in da smo hkrati vse, ki nam je mar za otroka, popol-
ne mame, je čas, da si nalijemo čistega vina in ugotovimo, kako čim bolje poskrbimo tako za svojo 
družino kot za svojo dušo in telo. Ker bomo gostovale v knjižnici, bomo pripravile tudi kupček knjig 
'samo za mamice'. Pogovor s Suzano Murič, svetovalko za družinske odnose, bo vodila Petra Arula.

Četrtek, 9. 3.,  
19:30 Bled

S trebuhom za kruhom
Maja Novak, Mayita je avtorica dveh popotniških knjig, ki aktivno piše članke, prireja predavanja 
in seminarje, osebno svetuje in poziva ljudi k aktivnemu življenju in delu v tujini. Potovala je v 
odmaknjene kotičke dežel tretjega sveta in na drugi strani delala kot stevardesa/nutricionistka z 
najbogatejšimi zemljani na zasebnih luksuznih jahtah. Oba svetova sta jo podučila o tistih naj-
bolj skrivnostnih resnicah življenja in sveta samega ter jo obdala z neprecenljivimi izkušnjami. V 
predstavitvi druge knjige »S trebuhom za kruhom« nam bo predstavila različna dela v tujini, v ZDA, 
Novi Zelandiji, Mehiki, na Sejšelih, Francoski rivieri in izkušnje popotniških ter prostovoljnih del.

Petek, 10. 3.,  
18:00 Radovljica

12 zakonov karme: budizem in srečno življenje
Filozof Simon Habjan bo osvetlil najbolj znane zakone karme ali »Navodil pravilnega življenja«, 
kot ga pojmujejo v budizmu.  Pojasnil bo, kaj je karma in kako vpliva na naše življenje ter 12 načinov 
sprejemanja sebe in drugih.

Torek, 14. 3.,  
19:30 Radovljica

Medicinska odprava v Ugando
Supina šestih mladih zdravnikov in medicinske sestre je lansko poletje, od junija do avgusta 2016, 
prebila v Ugandi, kjer je v lokalni bolnišnici pomagala pri zdravstveni oskrbi okoliškega pebivalstva. 
Doživete dogodivščine, zanimive primere in izoblikovan pogled na zdravstvo in življenje v Afriki bo v 
sliki in besedi predstavil domačin Jure Potočnik.

Prireditve za odrasle
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Ves mesec Bled Vitrina ustvarjalnosti 
Tatjana Lukač bo razstavila ročno izdelana velikonočna jajca, izdelana iz steklenih perlic.

Ves mesec Gorje Pomlad na vrtu
Razstavo knjižničnega gradiva o gojenju rastlin in delu na vrtu je pripravila Saša Jelenc. 

Ves mesec vse enote
Pesnica meseca
Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete 
pesem tedna pesnice Marije Mencinger.

1. 10 – 29. 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

Sreda, 15. 3.,  
08:30 Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi »Fantastično popotovanje fakirja, ki je obtičal v Ikeini omari«, 
francoskega pisatelja Romaina Puertolasa. Trčeno potovanje indijskega fakirja, ki je razočaran nad 
Ikeino ponudbo, v kateri nimajo niti spodobne fakirske postelje z ostrimi žeblji. Odpravi se na poto-
vanje, polno nepredvidljivih zapletov in celo ljubezni. 

Četrtek, 16. 3., 
19:30 Bled

»Pesem je krik žarečega, drhtečega vulkana.  Odpri se žrelo, da privrem, vzkipim, 
iztečem.«
Svoje pesmi bo s pesniškim recitalom predstavila pesnica Marija Mencinger iz Bohinjske Bistrice.

Torek, 21. 3., 
19:30 Radovljica

Cvetje in ogenj 
Pisateljica dr. Aksinja Kermauner nam bo predstavila novost na področju oseb, ki težje berejo. Z 
uporabniki CUDV Črna je avtorica prve zgodbe za mladino in odrasle iz serije Julija in Peter z naslo-
vom »Cvetje in ogenj«. Napisali so jo v lahko berljivem načinu, tako da je dostopna tudi za tiste, ki ne 
morejo brati zahtevnejših knjig. Predstavila nam bo glavna junaka, cvetličarko Julijo, pogumnega 
gasilca Petra ter njune peripetije. Povedala bo tudi nekaj o lahkem branju, ki je primerno za različne 
skupine ljudi: oklevajoče bralce, bralce z disleksijo, starostnike, ljudi z motnjami v duševnem razvoju, 
priseljence … Ambasadorka projekta je dr. Manca Košir.

Četrtek, 23. 3., 
19:30 Bled

Po poteh Brazilije z družino
Brazilija - eksotična, oddaljena, pisana in raznolika ...  kot si jo je v enomesečnem potepu ogledala 
družina z Bleda, ki jo je obiskala lansko poletje. Od divje Amazonije prek velemest Sao Paulo, Salva-
dor, tropskih plaž Bahie pa vse do Ria de Janeira in olimpijade, kjer so navijali za naše junake. Vmes 
pa počitnice »po brazilsko«, obisk največjih slapov Foz de Iguazu in najmogočnejše hidroelektrarne 
na svetu in zraven še košček Paragvaja. Vse to tudi skozi oči prvošolčka in petošolca. Brazilijo vam 
bosta razkrila izkušena popotnika Vesna Stergar in Miha Avbelj s pomočjo sinov Matica in Nejca, ki 
so na dolgo pot tokrat prvič krenili skupaj.

Torek, 28. 3., 
19:30 Radovljica

K talibanom in piratom
Predstavitev knjige »K talibanom in piratom« bo speljana na način potopisa, a brez skrbi, na predsta-
vitvi ne bomo brali zgodb iz knjige, le deloma se jih bomo dotaknili. Predvsem pa bomo uživali v 
diapozitivih, ki so nastali na potovanju, in v drugih nenavadnih stvareh, ki so se zgodile na azijski 
odisejadi. Verjemite, da jih ni bilo malo in navsezadnje tudi naslov le ni zgolj izmišljen. Knjigo o 
7-mesečnem potovanju z motorjem prek centralne Azije, iz Slovenije prek Mongolije, vse do arabske-
ga Omana bo predstavil Boštjan Šifrar.

Četrtek, 30. 3., 
18:00 Bled

Predstavitev kulturne dediščine vasi Grad in Rečica
Maja Vrtačnik evidentira kulturno dediščino – stavbe, objekte in druge stvari, ki so zaščitene kot 
kulturne vrednote državnega ali lokalnega pomena. Tokrat bo na predavanju v organizaciji Društva 
za varstvo okolja Bled predstavila kulturno dediščino vasi Grad in Rečica.
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Sreda, 1. 3.,
10:00-13:00 Radovljica

Počitniško druženje v knjižnici
Otroci ste vabljeni na vznemirljivo počitniško druženje v knjižnici, ki ga organizira Društvo Več 
Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.

Sreda, 1. 3.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Maestro, muzika
Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno gledališče Trubadur.

Četrtek, 2. 3.,  
17:00 Radovljica

Medved išče pestunjo
Lutkovna pravljica z waldorfskimi lutkami je nastala po motivu ruske ljudske pravljice. Pravljico za 
otroke od 3. leta starosti bo zaigrala waldorfska vzgojiteljica vrtca Čebelica Klementina Jakopič. 

Petek, 3. 3.,  
17:00 Bled

Goljata čakam
Medved poseda na postaji in čaka na svojega najboljšega prijatelja. Kdo sploh je? Kod hodi tako 
dolgo in se bo sploh prikazal? Odgovor se skriva v slikanici nemške pisateljice in arhitektke Antje 
Damm. Delavnico v slogu njenih barvitih kolažev podarja Založba Zala.

Petek, 3., 10., 17., 
24. 3.,  
16:45

Radovljica
Pravljična jogica za otroke
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, 7. 3., 
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, 8., 15., 22., 
29. 3.,  
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, 8. 3.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana

Mala baletka 
Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili člani Dramskega krožka PŠ Ribno. 
Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.

Četrtek, 9. 3., 
17:00

Linhartova 
dvorana 

Radovljica

Sneguljčica v mestu
Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 4 leta, bo uprizorila Otroško gledališka in plesna skupina 
Navihančki KUD E-NOTA Zasip. Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom 
JSKD.

Petek, 10. 3.,
17:00 Bled 

Pikapolonica in pike
Igrano predstavo za otroke, stare vsaj 4 leta, bodo uprizorili člani Dramskega krožka PŠ Ribno. 
Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.

Ponedeljek, 13. 3.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Beremo s tačkami
R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program v katerem otrok bere psu. Namenjen je 
otrokom od 1. do 5. razreda.  OBVEZNE PRIJAVE v knjižnici ali na 04 574 75 00.

Sreda, 15. 3.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Goljata čakam
Medved poseda na postaji in čaka na svojega najboljšega prijatelja. Kdo sploh je? Kod hodi tako 
dolgo in se bo sploh prikazal? Odgovor se skriva v slikanici nemške pisateljice in arhitektke Antje 
Damm. Delavnico v slogu njenih barvitih kolažev podarja Založba Zala.

Četrtek, 16. 3.,
17:00 Radovljica Maestro, muzika

Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno gledališče Trubadur.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bled Mladi ustvarjamo radi! 
Razstava likovnih del učencev iz podružničnih osnovnih šol Bohinjska Bela in Ribno.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrrica

Barve so med nami
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a in 5. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
z učiteljicama Mojco Medja in Marinko Soklič. 

Ves mesec Begunje
Prebujajoča se pomlad
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Polone 
Javorski Korošec.

Ves mesec Radovljica

Razstava likovnih del in ročnih izdelkov učencev Waldorfske šole Gorenjska
Na ogled bodo slike in risbe, ki jih učenci Waldorfske šole Gorenjska ustvarjajo pri likovnem pouku. 
Predvsem bodo to slike v tehniki mokro na mokro, pa tudi risbe oblik s pastelnimi kredami in risbe z 
voščenimi bloki. Predstavljeni bodo tudi izdelki iz gline in volne. 

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

Ves mesec Srednja vas Pomlad se prebuja
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda PŠ Srednja vas z učiteljico Natašo Korošec.

Ves mesec Lesce
Mamici
Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 2. a in 2. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Melite Čušin in Tanje Mencinger.

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.

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

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

Petek, 17. 3.,
17:00 Bled Maestro, muzika

Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno gledališče Trubadur.

Torek, 21. 3., 
17:00

Gorjanski 
doma  

Zgornje 
Gorje

Maestro, muzika
Glasbeno-igrano predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo  Glasbeno gledališče Trubadur.

Sreda, 22. 3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Izdelava okrasnega dežnička
Delavnica je primerna za otroke od 5. leta dalje, za mlajše pa v spremstvu staršev ali starih staršev. 
Vodili jo bosta Anja Poštrak in Magda Zore iz Gorenjskega muzeja Kranj.

Četrtek, 23. 3., 
17:00 Radovljica

Izdelava okrasnega dežnička
Delavnica je primerna za otroke od 5. leta dalje, za mlajše pa v spremstvu staršev ali starih staršev. 
Vodili jo bosta Anja Poštrak in Magda Zore iz Gorenjskega muzeja Kranj.

Petek, 24. 3., 
17:00 Bled

Izdelava okrasnega dežnička
Delavnica je primerna za otroke od 5. leta dalje, za mlajše pa v spremstvu staršev ali starih staršev. 
Vodili jo bosta Anja Poštrak in Magda Zore iz Gorenjskega muzeja Kranj.

Sreda, 29. 3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Gremo na vrt
Pravljično uro z delavnico za otroke, stare vsaj 3 leta, bosta pripravili Silva Kos in Katarina Perger.

Četrtek, 30. 3., 
17:00 Radovljica

O lisički zvitorepki
Otroci iz radovljiškega vrtca montessori Gorenjska hiša otrok bodo v sodelovanju z Glasbenim 
centrom DoReMi predstavili glasbeno pravljico avtorja Janeza Bitenca. 


