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mesečni program
Oktober 2017

Ponedeljek, 2. 10., 
16:30

Bohinjska 
Bistrica

Knjigobežnice v Bohinju
Vabljeni na otvoritev prve knjigobežnice v Bohinju, v Cecconijevem parku v Bohinjski Bistrici. 
Prisluhnili bomo nagovoru župana Občine Bohinj, g. Franca  Kramarja, pravljici Metuljčica in Me-
tuljček v izvedbi Gledališča Labirint, se posladkali z jesenskimi dobrotami, predvsem pa pokukali, 
katere knjige se skrivajo v knjigobežnici in brali, brali in brali ...  

Torek, 3. 10., 
18:00 Radovljica

Življenje in minevanje
Slovensko društvo hospic vas vabi na  Hospickafe. To je druženje, na katerem se pogovarjamo o te-
mah hospica: življenju in minevanju, rojstvu in smrti, vrednotah, sreči in nesreči, bolezni in zdravju. 
Gostji voditeljice igralke Mance Ogorevc bosta pesnica Neža Maurer in poslanka Irena Kotnik, k 
pogovoru  ste vabljeni vsi navzoči. Sproščen pogovor vodi v sprejemanje težkih trenutkov življenja 
— bolezni, trpljenja in smrti.

Petek, 6., 13, 20., 
27. 10., 
15:30

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, 10. 10., 
19:30 Radovljica

Dalmatinova Biblija — 433 let pozneje
Slovenci se radi spominjajo, naj bodo verni ali neverni, poimenski ali resnični kristjani, prve sloven-
ske knjige, Trubarjevega Katekizma (1550) kot nekakšnega rojstva slovenskega knjižnega jezika, 
slovenske narodne zavesti in vsega, kar je na tej osnovi do danes sledilo. Predavala bosta Benjamin 
Hlastan in Vinko Ošlak iz Združenja Trubarjev Forum. Po predavanju bodo lahko vsi, ki bodo to 
želeli, dobili brezplačen izvod knjige.

Sreda, 11. 10., 
10:00 Radovljica

Nošenje dojenčka
Bi radi izvedeli vse o nošenju dojenčka – kaj je za vašega malega škratka najbolje, kateri položaji mu 
najbolj ustrezajo, kako ga ni pametno nositi ter katere nosilke so najprimernejše za njegovo starost 
in telesne značilnosti? Na vsa vaša vprašanja bo odgovorila Alenka Benedik, svetovalka za dojenje 
(LLLI in IBCLC) in nošenje ter obporodna spremljevalka (dula).

Četrtek, 12. 10., 
18:00 Bled

Naravna čistila
Naravna čistila so učinkovita, preprosta za izdelavo in uporabo, zdravju in okolju prijazna, prijaz-
na do naših denarnic in varna. Na predavanju bomo sprva spoznali preko 15 osnovnih sestavin in 
pripomočkov za izdelavo naravnih čistil. Govorili bomo o njihovi sestavi, lastnostih in pomenu na 
zdravje nas in našega okolja. S tem znanjem bomo naravna čistila lahko naredili doma v manj kot 5 
minutah. Predavanje v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled bo vodila Alenka Kleindienst 
Endliher. 

Torek, 17. 10., 
19:30 Radovljica

Moj Everest 
Potopisno predavanje o vzponu na Everest po severni strani se začne v Kathmanduju in nas v 
začetnem delu vodi pod Anapurno po zahrbtnih cestah Nepalske Himalaje do storadovne vasice 
Manang. V nadaljevanju se skupina poda v Lhaso in proti baznemu taboru Everesta. 18. slovenski 
vzpon na najvišji vrh na svetu je uspel 16. maja 2017. Domačin Tomaž Rotar bo predstavil doživetja s 
sedem tednov dolge odprave s štiričlansko angleško skupino, ki je zabeležila nepozaben in relativno 
redek vzpon  po severnem grebenu.

Sreda, 18. 10. 
09:00 Radovljica Bralni klub

Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. Vabljeni!

Prireditve za odrasle
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Razstave za odrasle

Ves mesec
Bohinjska 

Bistrica,  
Radovljica

Rožnati oktober 2017 
Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili tematsko 
razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na dom.

Ves mesec Bled
Vitrina ustvarjalnosti: Narejeno z ljubeznijo 
Ročno izdelan nakit razstavlja Natalija Kos. Vsaka od kroglic, ki so nanizane na svilene trakove, je 
ročno izdelana iz bombaža, fimo mase in poslikana z barvami za poslikavo. 

Ves mesec Bled
Cvetje in metulji
Fotografinja Vida Markovc, F1 FZS, članica FD Radovljica, nam bo s fotografsko razstavo cvetja mavri-
čnih barv in metuljev, kozličkov, predstavila delček čudovite narave.

Ves mesec
Bled, Gorje, 

Kropa, 
Radovljica

Ta veseli knjižni svet
Branje je užitek, zato smo za vas že osmič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

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
Ta veseli knjižni svet
Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že osmo leto zapored s seznama odličnih 
literarnih del izberite, preberite in ocenite 6 proznih del in eno pesniško zbirko.

Četrtek, 19. 10., 
19:30 Bled

Nega okrasnih lesnatih rastlin
Na predavanju se bodo udeleženci seznanili s posegi na okrasnih drevnah v pozno poletnem in 
jesenskem času. Gre za rez okrasnih cvetočih grmovnic, nego trate ter oskrbo zelnatih rastlin ter 
pripravo na zimo. Predaval bo Peter Ribič, predavatelj v Biotehniškem centru Naklo.

Torek, 24. 10., 
19:30 Radovljica

200 kilometrov do Triglava
Zgodbo, dolgo 200 kilometrov in sedem dni, je spisalo ducat planincev s skupnim ciljem – peš odraj-
žati iz domače Gorice pri Slivnici na najvišji vrh Slovenije, z namenom počastiti 30 let PD Slivnica pri 
Celju. Pot prijateljske druščine, ki so ji kilometri kar leteli pod nogami, bo predstavila Manca Čujež.

Četrtek, 26. 10., 
18:00 Bled

Odkrito o teorijah zarot 
Društvo za varstvo okolja Bled vabi na odprt pogovor o teorijah zarote. Ali je res vse res ali nič ni 
res? Nam res vladajo kuščarji, ki nam uravnavajo vreme, farmacevtska podjetja, ki ne zdravijo, 
ampak kvarijo zdravje, in še in še. Kako so teorije nastale, kako se ohranjajo žive in kako se razvijajo 
in zakaj jih nekateri takoj vzamejo za edino resnico?
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Oktober 2017

Ponedeljek, 2., 16. 
10., 
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, 4., 11., 18., 
25. 10., 
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, 4. 10., 
17:00

Dom Joža 
Ažmana, 

Bohinjska 
Bistrica

Bonton za male lumpe
Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

Četrtek, 5. 10., 
17:00 Radovljica Bonton za male lumpe

Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

Petek, 6., 13., 20., 
27. 10.,  
16:30

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, 6. 10., 
17:00 Bled A veš, koliko te imam rad?

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

Sreda, 11. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Maša in medved (ruska ljudska pravljica)
Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

Četrtek, 12. 10., 
17:00 Radovljica Maša in medved (ruska ljudska pravljica) 

Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

Petek, 13. 10., 
17:00 Bled Maša in medved (ruska ljudska pravljica) 

Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

Torek, 17. 10., 
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, 17. 10., 
17:00

Gorjanski 
dom,  

Zgornje 
Gorje

Bonton za male lumpe
Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

Sreda, 18. 10.,  
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Knjižnica v gozdu
Gozdne živali rade poslušajo pravljice, a imajo le eno knjigo. Ko pridejo do medvedove knjižnice, se 
jim odpre širni svet. Pravljično uro bo pripravila Irena Razingar.

Četrtek, 19. 10., 
17:00 Radovljica A veš, koliko te imam rad?

Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

Petek, 20. 10., 
17:00 Bled Bonton za male lumpe

Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Gledališče Bičikleta.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Fotografiranje Zemlje in vesolja
Razstava fotografij učencev izbirnega predmeta Zvezde in vesolje  OŠ dr. J. Mencingerja Bohinjska 
Bistrica z mentorico Natašo Mrak.

Ves mesec Begunje Jesenski gozd
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. b POŠ Begunje z učiteljico Natašo Vreček.

Ves mesec Srednja vas
Jesen
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z 
mentorico Natašo Korošec. 

Ves mesec Lesce
Škrlatna jesen
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Mojce 
Slivnik. 

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. 9. 2017—31. 3. 
2018 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

Sreda, 25. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

A veš, koliko te imam rad?
Pravljično uro za otroke, stare vsaj 3 leta, bo pripravila Biba Jamnik. 

Četrtek, 26. 10., 
17:00 Radovljica

Knjižnica v gozdu
Gozdne živali rade poslušajo pravljice, a imajo le eno knjigo. Ko pridejo do medvedove knjižnice, se 
jim odpre širni svet. Pravljično uro bo pripravila Irena Razingar.

Petek, 27. 10., 
17:00 Bled

Knjižnica v gozdu
Gozdne živali rade poslušajo pravljice, a imajo le eno knjigo. Ko pridejo do medvedove knjižnice, se 
jim odpre širni svet. Pravljično uro bo pripravila Irena Razingar.


