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mesečni program
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Sobota, 1. 4., 
09:00 Radovljica Noč z Andersenom

Predstavitev in razstava utrinkov s pestrega dogajanja na 12. Noči z Andersenom. 

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

Centralna Azija 
Deset tednov in deset tisoč kilometrov dolgo potovanje po centralni Aziji pričara veliko lepih 
pogledov in zanimivih dogodkov. Kaj prinese Tajikistan? Od pohodništva med Fannskimi gorami 
s krasnimi jezeri do ležanja v Dušanbejski bolnišnici, zelene doline in visoke planote Pamirja. Pa 
Kirgizija? Jurte, konje, popivanje Кымыз-a, živahne bazarje, nepozabne trekinge po Tian Shanu 
in svetovne nomadske igre. In Kazahstan? Urbano-šik Almaty prav zraven njega pa mogočne gore 
in pusti Charynski kanjon, prostrane stepe in bizarno-modernistično Astano. Potem ostane le še 
povratek po dolgi železni cesti nazaj v Evropo. Predaval bo popotnik Peter Zabret.

Četrtek, 6. 4., 
18:00 Lesce

Ogenj, rit in kače niso za igrače
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica in Hospic OO Gorenjska vas  vljudno vabita na pogo-
vor z Mileno Miklavčič, avtorico knjige »Ogenj, rit in kače niso za igrače«. Z gostjo se bo pogovarjala 
knjižničarka Ana Katarina Prešeren, sodelovala bo tudi gospa Mira Stušek.

Torek, 11. 4.,  
19:30 Radovljica

S kolesom okoli Slovenije
Po zgodbo vam ni potrebno čez mejo. Najdete jo lahko kar pred domačim pragom. Le na kolo se 
usedete in odpeljete. Slovenija je dovolj slikovita in razgibana za čudovite kolesarske avanture.  
Tamara Leskovar in Simona Pečnik Golob sta se junija 2015 odpravili na pot okoli Slovenije z začet-
kom in koncem v Kamniku. Dve dekleti, dve gorski kolesi, 11 dni, 900 kilometrov, 10.300 višinskih 
metrov. Za vse tiste, ki ste si od nekdaj želeli, a se vam je ideja zdela neuresničljiva, predavanja 
veljajo kot povabilo na kolesarske avanture s Tamaro in Društvom Strmina.

Sreda, 12.4.,  
10:00 Radovljica

Dojenje in umirjanje dojenčka
Vsi vemo, kako koristno je dojenje, in večina mam si iz srca želi dojiti. Včasih ne gre. Zakaj? Pa tudi ko 
gre, ko teče lepo, se mamam pojavlja tisoče vprašanj; včasih namreč boli, včasih se nam zdi preveč, 
včasih smo v skrbeh, da se dojenček na prsih le crtlja … In včasih, včasih se sprašujemo, če in kdaj bo 
vsega skupaj sploh konec. Vse o dojenju, odstavljanju in vsem vmes nam bo povedala svetovalka za 
dojenje in dula Alenka Benedik, obenem pa bomo spregovorile tudi o tem, kako umiriti dojenčka – 
ko ne more zaspati, ko ga pestijo krčki, ko je nemiren kar tako. Z Alenko Benedik se bo pogovarjala 
Petra Arula. Vabljene vse mamice z dojenčki, veseli pa bomo tudi očkov, babic in dedkov.

Četrtek, 13. 4.,  
19:30 Bled

Potovanje po Nepalu, Indiji in Tibetu
Vznemirljivo popotovanje po Nepalu (tudi s kolesom), Indiji in Tibetu nam bo v sliki in besedi 
predstavil Rok Kofol.

Torek, 18. 4.,  
19:30 Radovljica

Naj ostanem ali grem?
Ste se znašli sredi težkega partnerskega razmerja in ne najdete poti iz labirinta problemov? Imate 
občutek nemoči iskanja rešitve iz primeža težke situacije, v kateri ste se znašli? Na predavanju bomo 
osvetlili način, kako si povrniti občutek, kaj se dogaja v vašem življenju in vašem odnosu. Kako je 
mediacija uspešna pri iskanju poti skozi svoje težave in ponovnem pridobivanju moči ter zaupanju, 
da se premaknete naprej s svojim življenjem, vam bo predstavila pravnica in mediatorka Nina 
Mozetič.  

Prireditve za odrasle
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Ves mesec

Bled, 
Bohinjska 

Bistrica, 
Gorje, 

Kropa in 
Radovljica

Noč z Andersenom 
Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.

Ves mesec Bled

Kulturna dediščina vasi Grad in Rečica
Ob občinskem prazniku Bleda, 10. aprilu, bo Maja Vrtačnik pripravila razstavo fotografij kulturne 
dediščine vasi Grad in Rečica. Predstavila bo stavbe in objekte, ki so zaščiteni kot kulturne vrednote 
državnega ali lokalnega pomena. 

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.

1. 4. – 10. 5. vse enote
Nagradna križanka
Enigmatik Marjan Stare je za naše bralce tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 
Vse bralce vabimo, da križanko rešijo in jo oddajo v knjižnici. Nagradno žrebanje bo 10. 5. 2017.      

Razstave za odrasle

Sreda, 19. 4.,  
08:30 Radovljica

Bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi »Moje življenje, o njem vam pripovedujem«. Indijski 
pesnik in pisatelj Rabindranath Tagore je v svoji avtobiografiji zbral različne zapise, govore, eseje, 
pisma, pesmi, izseke iz dnevnikov in predavanj, ki skupaj tvorijo bogat portret ene največjih kultur-
nih ikon Indije. Tagorejevo poezijo bo predstavila Alenka Bole Vrabec.

Petek, 21. 4., 
18:00

Kavarna 
Kino,  

Radovljica

Noč knjige - Stalaktiti zvena ljubezni na tipalkah metuljev  
Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Založba Zala iz Hlebc, Kavarna Kino in Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica, v okviru projekta Noč knjige, organizirajo večer s prevajalko Alenko Bole Vra-
bec. Pogovor o izkušnjah prevajanja, ustvarjalnih prijemih ter o vragolijah in spretnostih, ki jih mora 
biti prevajalec vešč, bo v Kavarni Kino povezoval Iztok Ilc.

Torek, 25. 4., 
19:30 Radovljica

Minini cukri
Knjiga z recepti za sladice Minini Cukri je nastala ob pobudi založbe Kmečki glas. Domačinka Mina 
Lavtižar, ki se s peko ukvarja ljubiteljsko, v knjigi deli recepte, ki so se z leti nabirali v njeni glavi in 
zapiskih, nekateri pa so bili spisani posebej za to knjigo. Recepti so glede na sestavne sladic razdelje-
ni po letnih časih. Veliko jih je enostavnih, nekaj pa je tudi zahtevnejših. Vsak recept  je obogaten s 
fotografijo izpod objektiva Neže Reisner. Knjigo bosta predstavili avtorica Mina Lavtižar in Karmen 
Gostinčar, urednica pri Založbi Kmečki glas.
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Sobota, 1. 4.,
09:00 Radovljica Noč z Andersenom

Predstavitev in razstava utrinkov s pestrega dogajanja na 12. Noči z Andersenom. 

Torek, 4. 4.,  
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.

Torek, 4. 4.,  
17:00

Gorjanski 
dom 

Zgornje 
Gorje

Zverjasec 
Lutkovno predstavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bodo uprizorili učenci, člani Lutkovne skupina OŠ 
prof. dr. J. Plemlja Bled. Prireditev v sodelovanju z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.

Sreda, 5., 12., 19., 
26. 4.,  
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. 4.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Rdeča kapica 
Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjal-
cev Ljubljana.

Četrtek, 6. 4., 
17:00 Radovljica

Rdeča kapica 
Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjal-
cev Ljubljana.

Petek, 7. 4.,  
17:00 Bled Pozabljeni kovček

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

Petek, 7., 14., 21., 
28. 4.,  
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.

Ponedeljek, 10. 4., 
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, 12. 4.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Velikonočno presenečenje
Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Katja Bevk.

Četrtek, 13. 4.,
17:00 Radovljica Velikonočno presenečenje

Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Katja Bevk.

Petek, 14. 4.,
17:00 Bled Velikonočno presenečenje

Pravljico in delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Katja Bevk.

Torek, 18. 4.,
17:00

Gorjanski 
Dom  

Zgornje 
Gorje

Rdeča kapica
Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjal-
cev Ljubljana.

Prireditve za otroke
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Ves mesec

Bled, 
Bohinjska 

Bistrica, 
Gorje, 
Kropa, 

Radovljica

Noč z Andersenom
Razstava utrinkov z 12. Noči z Andersenom.

Ves mesec Bled

Razstava Vrtca Bled
Na razstavi si lahko ogledate kaj naslikajo, narišejo, oblikujejo, izrežejo ... mali umetniki iz Vrtca 
Bled. Poleg izdelkov bo razstavljen nagrajen projekt skupine Slončkov Vrtna igralnica, natečaja Eko 
Smreka - »Deluj eko - ohrani čebelo in smreko«. Razstavili bodo maketo vrtne igralnice in izdelane 
eko smreke. 

Ves mesec Lesce
Dan Zemlje 
Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 3. a in 3. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Saše Avsenik Pisek in Nine Ošljak.

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

Ves mesec Srednja vas
Dežne kapljice
Razstava likovnih del učencev 1. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Jožico Kašca in Marijo 
Krkoč.

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. 4. – 10. 5. vse enote
Nagradna križanka
Enigmatik Marjan Stare je za naše bralce tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. 
Vse bralce vabimo, da križanko rešijo in jo oddajo v knjižnici. Nagradno žrebanje bo 10. 5. 2017. 

Razstave za otroke

Sreda, 19. 4.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica 

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

Četrtek, 20. 4.,
17:00 Radovljica Gremo na vrt

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

Petek, 21. 4.,
17:00 Bled

Rdeča kapica
Lutkovno igrico za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Gledališče Labirint. Lutkovna predstava je 
nastala v koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj, Gledališča Labirint in Društva lutkovnih ustvarjalcev 
Ljubljana.


