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Petek, 29. 9., 
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. 

Prireditve za odrasle

Razstave za odrasle

11.-30. 9. Radovljica

Državniški obiski na Bledu skozi fotografski objektiv Mirka Vovka 
V šestdesetih in v začetku sedemdesetih let 20. stoletja je Bled doživljal vrhunec t. i. diplomatskega 
turizma. Velik del dogajanja je s svojimi številnimi fotoaparati zabeležil blejski fotograf Mirko Vovk. 
Razstavo fotografij z opisi znanih državnikov je pripravil Damjan Mulej. 

ves mesec Bled
Žigi pošte Bled skozi čas 
Razstavo, ki  predstavlja poštno zgodovino in razvoj poštnih žigov pošte Bled skozi čas, je pripravil 
Damjan Jensterle z Bleda. 

Ves mesec Bled

Lepote Bleda
Razstava fotografij Žive Rant z Bleda je sad večletnega raziskovanja zakaj Bled pritegne toliko obču-
dovalcev v vseh letnih časih in vsakogar na novo napolni z lepoto, z radostjo in da mu zažarijo oči ob 
pogledu na naravne danosti in znamenitosti Bleda.

Ves mesec
Bohinjska 

Bistrica, 
Srednja vas

Planšarstvo v Bohinju
Domoznansko razstavo o planšarjih in planšarstvu v Bohinju sta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka 
Repinc.

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 Radovljica

Poletno branje
Tudi v septembru vas vabimo v senco  pred radovljiško knjižnico. Pod brezo boste lahko prebirali 
Delo, Slovenske novice in Gorenjski glas, bistrili um z reševanjem  ugank in različnih miselnih nalog 
ter brali  svojim otrokom, vnukom. Otroci pa bodo uživali v risanju, rezanju … Vabljeni v prijeten hlad!
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Torek, 19. 9., 
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, 20., 27. 9., 
17:00 Radovljica

Ta veseli klub 
Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob namiznih in družabnih igrah, ki ga orga-
nizira Društvo Več.

Ponedeljek, 25. 9., 
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.

Petek, 29. 9,  
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.

Četrtek, 28. 9,  
17:00 Bled

Poletavci in NajPoletavci
Sodelujoči bralci si bodo na Olimpijskem trgu pred Ledeno dvorano na Bledu lahko ogledali zabav-
no predstavo Gusarsko gledališče kapitana Dade. Vabila bomo poslali po pošti.

Prireditve za otroke

ves mesec Gorje
Morske radosti
Razstava likovnih izdelkov učencev 1.A in 1.B razreda pod mentorstvom učiteljic Melite Gerdej, Petre 
Lukan in Valentine Žemva.

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.

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
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Ves mesec Lesce Črkoznalčki
Sodelovanje otrok iz Vrtca Lesce v programu Črkoznalček pod vodstvom Ane Katarine Prešern.

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

Ves mesec Kropa, 
Radovljica

Zlata hruška
Razstava knjig, opremljenih z nalepkami Zlata hruška, znakom za kakovostne otroške in mladinske 
knjige.

Ves mesec Radovljica

Poletno branje
Tudi v septembru vas vabimo v senco  pred radovljiško knjižnico. Pod brezo boste lahko prebirali 
Delo, Slovenske novice in Gorenjski glas, bistrili um z reševanjem  ugank in različnih miselnih nalog 
ter brali  svojim otrokom, vnukom. Otroci pa bodo uživali v risanju, rezanju … Vabljeni v prijeten hlad!

Razstave za otroke


