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Sreda, 1. 2.,  
10:00 Radovljica

Z aromaterapijo proti krčkom, strijam, izpuščajem …
Z aromaterapijo lahko nežno in povsem naravno poskrbimo za nego in dobro počutje nosečnic, 
mamic in malčkov. Vabimo vas, da spoznate čudoviti svet aromaterapije in eteričnih olj za mamice 
in malčke, v katerega vas bo popeljala biologinja Petra Počkaj Rosa. Pogovor bo vodila Petra Arula.

Petek, 3. 2.  
18:00 Radovljica

Večna filozofija in sedanjost
Filozof Simon Habjan bo opisal in razkril privlačnost večne filozofije in predvsem osvetlil njen 
pomen za današnji čas.

Ponedeljek, 6., 13., 
20., 27. 2.  
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.

Ponedeljek, 6. 2.,  
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Otvoritev razstave 500 let od začetkov protestantizma
Vabimo vas na otvoritev razstave Anje Poštrak iz Gorenjskega muzeja in Miša Serajnika člana 
Muzejskega društva Žiga Zois.

Torek, 7. 2.,  
19:30 Radovljica

Transsibirska pustolovščina treh večnih in ene pristne najstnice
Predstavitev potovanja, ki ga ni moč na kratko opraviti niti opisati. Zlate fontane Peterhofa, balet 
v St. Peterburgu, neverjetne postaje moskovske podzemne železnice, pozabljeno sibirsko mestece 
Tayshet, veliko sladko morje Bajkal, največji spomenik konjenika Džingiskana, mongolski nomadi v 
prostranstvih Mongolije, Prepovedano mesto v Pekingu - nemogoče se je opredeliti, kaj je vrhunec 
te čudovite poti. Treba jo bo ponoviti. Čim prej. Vznemirljivo potovanje z vlakom čez širna sibirska 
prostranstva bo s sliko in besedo predstavila Marija Kojek.

Četrtek, 9. 2.,  
18:00 Bled

Kumerdejevi nagrajenci 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo vsako leto februarja podeli pedagoškim delavcem  
PRIZNANJA BLAŽA KUMERDEJA za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, 
osnovnih in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov. Vabimo vas na 
otvoritev razstave letošnjih Kumerdejevih nagrajencev. Kulturni program bodo pripravili učenci 
Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 

Torek, 14. 2.,  
19:30 Radovljica

Premišljevanja o Sloveniji
Avtor dr. Janez Markeš bo predstavil globinski portret sodobne slovenske družbe. Premišljevanja o 
Sloveniji se dotikajo tudi starosvetnih verovanj in prepričanj Slovencev o samih sebi. Srečali se boste 
s simbolnimi  zgodbami od blejskega otoka do pokemonov, od vere v nacionalni smisel, do nesmisla 
sodobnega neoliberalizma.

Sreda, 15. 2.,  
08:30 Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi »Dobra indijska žena«, pisateljice Anne Cherian. Neel Sarath, indij-
sko-ameriški anesteziolog, je prepričan, da se je s svetlolasim ameriškim dekletom, porschejem in 
brezmadežnim stanovanjem, ki ga ima v Ameriki, oddaljil od tradicionalnega indijskega življenja, 
toda njegova družina ga z ukano spravi nazaj v Indijo in poroči ...

Četrtek, 16. 2.,  
19:30 Bled

Zasaditev in vzdrževanje visokih gred 
Urbana hortikultura je trenutno trend v razvitem svetu, saj so površine za pridelavo hrane omejene. 
Visoke grede zadnja leta utirajo pot na naše vrtove, balkone in terase in so med vrtičkarji izredno 
priljubljene. Na predavanju bodo udeleženci spoznali zahteve za izgradnjo visokih gred, izbor 
rastlin, primernih za zasaditev, ter vzdrževanje le-teh. Predaval bo Peter Ribič, predavatelj v Bioteh-
niškem centru Naklo.

Prireditve za odrasle
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9. – 28. 2. Bled Kumerdejevi nagrajenci 
Razstava o Kumerdejevih nagrajencih za leto 2016.

Ves mesec Bled

Zbirka spominov na šolske klopi
V blejski knjižnici bomo februarja 2017 razstavili stare šolske predmete, potrebščine, zvezke … 
Vabimo domačine Bleda in okolice, da nam prinesete zanimive šolske predmete iz vaših šolskih dni. 
Razstavili jih bomo v vitrinah in vam jih po razstavi tudi vrnili.

Ves mesec Bled
Velika nagrada Bleda (grand prix) na 1. slikarskem ex-temporu, Bled 2016
Društvo ATELJE Bled predstavlja delo avtorice Andreje Srna, slikarke iz Radovljice. Nagrajeno delo 
»Odsev« (akril, pasteli) bo v mesecu februarju 2017 prvič javno razstavljeno v blejski knjižnici.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

500 let od začetkov protestantizma
Letos mineva 500 let odkar je Martin Luther na vrata cerkve v kraju Wittenberg v Nemčiji nabil 95 tez, 
s katerimi je zahteval spremembe v takrat razpuščeni organizaciji katoliške cerkve. Na razstavi boste 
izvedeli več o njegovih zahtevah in o tem, kakšen je bil pomenu protestantov za oblikovanje, obstoj 
in obstanek slovenskega naroda. Razkrili vam bomo tudi, kaj je Primoža Trubarja povezovalo s 
Kranjsko. Razstavo sta pripravila Anja Poštrak iz Gorenjskega muzeja in Mišo Serajnik član Muzej-
skega društva Žiga Zois.

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

Petek, 17. 2., 
18:00 Radovljica

Anatomija uničevalnosti
Zakaj smo nagnjeni k destruktivnosti? Kaj nas dela destruktivne? Kako 'popraviti' naš značaj? Na ta 
vprašanja bo skušal odgovoriti filozof Simon Habjan.

Torek, 21. 2., 
19:30 Radovljica

Protestantizem na Zgornjem Gorenjskem 
Protestantizem na Zgornjem Gorenjskem je imel glavni središči na Bledu in v Begunjah. Članek, ki se 
navezuje tudi na 500. obletnico pojava reformacije (1517), bo predstavila Barbara Žabota. 
Tematsko številko revije Kronika, ki je posvečena zgodovini Zgornje Gorenjske, bo predstavil  
dr. Miha Preinfalk.

Četrtek, 23. 2., 
18:00 Bled

Stare sorte jabolk v travniških sadovnjakih - bogastvo, ki ga vedno bolj cenimo
Zlata parmena, carjevič, gorenjska voščenka, jonatan, krivopecelj, kosmač so le nekatere izmed 
mnogih starih sort jablan v travniških sadovnjakih, ki že desetletja pa tudi stoletja lepšajo našo ču-
dovito podeželsko krajino. Kdaj jih obiramo in do kdaj jih lahko skladiščimo, katere so njihove dobre 
in katere malo manj dobre lastnosti ter kje lahko kupimo sadike posameznih sort, so le nekatere od 
tematik, ki se jih bo v svojem predavanju dotaknil dr. Jan Bizjak, uni. dipl. inž. agronomije, na kate-
rem boste marsikatero od starih sort jabolk lahko tudi poskusili. Predavanje v organizaciji Društva za 
varstvo okolja Bled.

Petek, 24. 2., 
18:00 Radovljica

STA - Te mika delo v tujini?
Te zanima delo v tujini? Potem se nam na predstavitvi poletnega dela v tujini, ki ga bodo vodili 
predstavniki agencije STA. Študentska potovalna agencija STA potovanja namreč že 15 let organizira 
poletno delo za mlade v ZDA, Kanadi, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Londonu, Španiji, Italiji in na 
Portugalskem, kar pomeni, da imajo resnično ogromno izkušenj in nasvetov.



mesečni program

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Gorenjska cesta 27, SI-4240 Radovljica

T 04 537 39 00   F 04 531 58 40   E info@rad.sik.si   W www.rad.sik.si

 knjiznica_atl    KnjiznicaRadovljica

Februar 2017

Sreda, 1. 2.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Miška si poišče nov dom
Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 
Poklukar in Jože Kocjančič.

Sreda, 1., 15., 22. 2.,  
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, 2. 2.,  
17:00 Radovljica

Miška si poišče nov dom
Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 
Poklukar in Jože Kocjančič.

Petek, 3., 10., 17., 
24. 2.,  
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.

Petek, 3. 2.,  
17:00 Bled Pozabljeni kovček

Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm.

Torek, 7. 2.,  
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.

Četrtek, 9. 2., 
17:00 Radovljica Pozabljeni kovček

Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm.

Petek, 10. 2.,  
17:00 Bled Zasnežena vas

Ustvarjalno delavnico za otroke, stare več kot 4 leta, bo pripravila Metka Repinc.

Ponedeljek, 13. 2., 
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, 15. 2.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pozabljeni kovček
Pravljično uro o pozabljenem kovčku bo za otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Lucija Grm.

Četrtek, 16. 2., 
17:00 Radovljica

Goljata čakam
Medved poseda na postaji in čaka na svojega najboljšega prijatelja. Kdo sploh je? Kod hodi tako dol-
go, 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, 17. 2., 
17:00 Bled

Miška si poišče nov dom
Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 
Poklukar in Jože Kocjančič.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Vesele ure kulture 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4.a in 4.b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z 
učiteljicama Martino Medja in Alenko Rozman.

Ves mesec Begunje
Pustne norčije 
Razstava likovnih izdelkov učencev 2.b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Doris 
Lapanja.

Ves mesec Radovljica
Pravljični svet Svetlane Makarovič
Razstava likovnih del otrok iz Vrtca Brezje na temo pravljic Svetlane Makarovič. Otroci so ustvarjali 
pod vodstvom mentoric Barbare Pravst in Mance Medle.

Ves mesec Gorje Zimski športi v Gorjah skozi čas
Razstavo o zgodovini zimskega športa v Gorjah sta pripravili Saša Jelenc in Lidija Kozelj.

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

Ves mesec Srednja vas Glej, zunaj sneži
Razstava likovnih izdelkov učencev 3.c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Polono Oblak Golobič.

Ves mesec Lesce
Pust
Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

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 ...

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!

Razstave za otroke

Torek, 21. 2.,
17:00

Gorjanski 
dom,  

Zgornje 
Gorje

Miška si poišče nov dom
Glasbena pravljica o miški, ki s pomočjo gozdnih prijateljev premaga težave na poti iskanja novega 
doma. Lutkovno-igrana glasbena predstava za otroke, ki jo bosta izvedla avtorica pravljice Liljana 
Poklukar in Jože Kocjančič.

Sreda, 22. 2.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Zasnežena vas
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare več kot 4 leta, bo pripravila Metka Repinc.

Četrtek, 23. 2.,
17:00 Radovljica Zasnežena vas

Ustvarjalno delavnico za otroke, stare več kot 4 leta, bo pripravila Metka Repinc.

Ponedeljek, torek, 
sreda, 27. in 28. 
2., 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 Rado-
vljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.


