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Četrtek, 1. 6., 
17:00-19:00 Radovljica

Delavnica risanja mandal za ženske
Risanje mandal je možnost, ki posamezniku ponuja notranji vpogled in s tem duhovno rast. Za 
risanje mandal ni potrebno risarsko predznanje, le želja in klic po ohranitvi stika s sabo. Delavnico, 
ki je namenjena ženskam, bo pripravila Janka Bergel Pogačnik. Za prijetnejše vzdušje je število 
udeleženk omejeno. Prosimo vas za predhodno prijavo na tel. številko: 040 436 352. 

Ponedeljek, 5., 12., 
19., 26. 6., 
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. 

Petek, 16. 6., 
10:00 Radovljica

Kakšen bo moj porod?
Z Alenko Benedik, porodno spremljevalko - doulo in svetovalko za dojenje (LLLI in IBCLC) ter noše-
nje, bomo spregovorili o naslednjih temah: Kaj lahko sami storimo za lepši in lažji porod? Porodna 
bolečina: lajšanje na naraven način. Sproščanje, položaji, gibanje, masaža med porodom. Kaj lahko 
pričakujemo v slovenskih porodnišnicah? (In kaj kažejo statistike?) Pasti in prednosti porodnega 
načrta (ga je smiselno pripraviti in če je, kaj vključiti?) Kje dobiti prave informacije o porodu? Partner 
pri porodu – kako lahko pomaga? Predavanje bo vodila Petra Arula.

Četrtek, 29. 6., 
19:30 Bled

Otvoritev razstave »Generacija za generacijo – Predračunalniške knjižnice na Go-
renjskem«
Slovesna otvoritev razstave »Generacija za generacijo – Predračunalniške knjižnice na Gorenj-
skem«, ki je nastala v sodelovanju Društva bibliotekarjev Gorenjske z Gorenjskim muzejem Kranj. 

Prireditve za odrasle

Razstave za odrasle

29. 6.–31. 8. Bled
Generacija za generacijo – Predračunalniške knjižnice na Gorenjskem 
Razstava o razvoju knjižničarstva na Gorenjskem, ki je nastala  v sodelovanju Društva bibliotekarjev 
Gorenjske z Gorenjskim muzejem Kranj. 

Ves mesec Radovljica
Poletno branje
Brati zunaj je užitek, zato vas letos ob lepem vremenu ponovno vabimo na poletno branje pred 
knjižnico. 

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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Petek, 2., 9., 16., 23., 
30. 6.,  
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, 5. 6.,  
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, 13. 6.,  
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, 21. 6.,  
17:00 Radovljica

Vsak dan je pisan pajčolan
Otvoritev razstave likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T. Linharta Radovljica in 
podružnic Mošnje ter Ljubno, v počastitev državnega praznika dneva državnosti.

Prireditve za otroke

1.–11. 6. Gorje

Gal v galeriji
Otroci iz Vrtca Gorje so ob spodbudi slikarja Primoža Poklukarja slikali tihožitje. Pod mentorstvom 
strokovnih delavk so ustvarjali reprodukcije znanih slikarjev ter risali škratka Gala. Vse to si lahko 
ogledate na majski razstavi v knjižnici v Gorjah.

2.–17. 6. Radovljica

Glasbeno kraljestvo
Irena Kolar je učiteljica klavirja, glasbenica in ljubiteljska ilustratorka. V njenih likovnih delih, ki so 
večinoma namenjena otrokom, se pogosto prepleta vez z glasbenim svetom in instrumenti. Na likov-
ni razstavi Irene Kolar si med drugim lahko ogledate ilustracije iz glasbene pravljice »Miška si poišče 
nov dom«, ilustracije glasbil in  posamezna glasbila, izdelana v mešani tehniki. Vljudno vabljeni.

5.–19. 6. Bled

V šoli nam je lepo 
Razstava likovnih izdelkov učencev razredne stopnje OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. V različnih 
likovnih tehnikah so ustvarjali učenci v podaljšanem bivanju pod vodstvom učiteljic Ane Zupan in 
Špele Tavčar ter  učenci likovnega krožka pod vodstvom učiteljice Bernardke Bernard. 

20. 6.–31. 8. Radovljica
Vsak dan je pisan pajčolan
Razstava likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T. Linharta Radovljica in podružnic 
Mošnje ter Ljubno, pod mentorstvom vodje aktiva za OPB, Irene Božič Frelih. 

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

PROJEKT ERASMUS+ »Premagujmo ovire brez predsodkov«
Razstava izdelkov sodelujočih učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentoricama 
Natašo Mrak in Marijo Heleno Logar.

Ves mesec Lesce
Poletni utrinki
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Galebi Vrtca Lesce, ki jo vodita Boža Mandeljc in Simona 
Vogrinec. 

Razstave za otroke
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Ves mesec Begunje
Skok v poletje
Razstava likovnih izdelkov učencev oddelkov podaljšanega bivanja POŠ Begunje z učiteljicama 
Sašo Hrovat in Simono Prek.

Ves mesec Srednja vas Lepo je na svet
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Valči Stare in Špelo Škerbec.

Ves mesec Kropa Pomlad
Razstava likovnih del otrok iz Vrtca Posavec, ki so ustvarjali pod vodstvom strokovnih delavk.

12. 6.–12. 9. vse enote

Poletavci in NajPoletavci
Za otroke in mladino. Poletavci (otroci od 7. do 12. leta) berejo 30 dni po pol ure na dan in pišejo 
dnevnik branja. Berejo lahko karkoli. NajPoletavci so mladi od 13. do 16. leta, ki preberejo 3 knjige in 
na koncu izpolnijo obrazec na naši spletni strani. Več informacij bo objavljenih na naši spletni strani.

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.

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 Radovljica
Poleto branje
Brati zunaj je užitek, zato vas letos ob lepem vremenu ponovno vabimo na poletno branje pred 
knjižnico.

Razstave za otroke


