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Ponedeljek, 6. 11., 
petek, 10., 17. in 
24. 11., 
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, 7. 11., 
19:30 Radovljica

Otvoritev likovne razstave Miroslava Pengala
Vabimo vas na otvoritev razstave uveljavljenega domačega likovnega umetnika Miroslava Penga-
la, ki bo razstavljal svoja dela iz ciklusa »Cvetje«. Prireditev bo s kulturnim programom popestrila 
Tinkara Udir, jazz plesalka iz Kamne Gorice. Otvoritvi razstave, ki jo bo vodil gledališki igralec Lojze 
Ropret, bo sledil pogovor z Miroslavom Pengalom in Tinkaro Udir.

Sreda, 8. 11., 
10:00 Radovljica

Eterična olja za zdravje celotne družine
Ko zboli dojenček, mu želimo pomagati … čimprej in čim bolj naravno. Tudi ko ima krčke, mu rastejo 
zobje. Pomagamo si lahko z eteričnimi olji, ki jih lahko uporablja vsa družina – od najmlajšega do 
starostnikov, saj so naravni proizvodi cvetlic. Julia Lukinova nam bo v okviru Pisanih osrečevalnic 
razložila, v katerih situacijah jih  lahko uporabljamo, predvsem ko želimo pomagati svojim otrokom 
in dojenčkom, ter kako lahko pripomorejo k zdravju in dobremu čustvenemu stanju celotne druži-
ne. Pridite mamice z dojenčki in vsemi, ki bi radi bolezni preprečili in zdravili naravno. Tokrat bo v 
knjižnici dišalo po rožicah.

Četrtek, 9. 11., 
18:00 Bled

Čist in zdrav dom 1
Prostori v našem bivalnem prostoru so zelo raznoliki in vsak izmed njih zahteva svojo pozornost. Na 
predavanju bomo spoznali veliko receptov za lastna čistila, idej in predlogov za lepše, bolj zdravo 
in prijetnejše bivanje. Na predavanju se bomo osredotočili na kuhinjo in kopalnico. Predavanje v 
organizaciji Medgeneracijskega centra Bled bo vodila Alenka Kleindienst Endliher.

Torek, 14. 11., 
19:30 Radovljica

Kuhajmo z Matejo Reš
Mateja Reš je domačinka, Radovljičanka, ki zadnjih nekaj let z družino živi v Zgornjih Gorjah, kjer 
je ustvarila tudi pisan sadno–zelenjavni vrt, nepogrešljiv del njenega ustvarjanja. Več kot desetletje 
piše kulinarično kolumno za časopis Družina, kjer lahko vsak teden preberemo nove kuharske na-
mige. Tokrat bo avtorica predstavila svojo 4. knjigo, Kuhajmo z Matejo Reš, knjigo, ki se ne omejuje 
na prehranske stile, pač pa se drži načela  zmerno-naravno-preprosto-okusno. Vabljeni na druženje, 
kjer bo seveda tudi kaj prigrizniti, saj drugače ne gre.

Sreda, 15. 11., 
08:30 Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi »Dnevi zavrženosti«, italijanske pisateljice Elene Ferrante. »Italija 
– jo res poznamo?« Italijo bo s strani, ki jih morda še ne poznate, predstavila Lea Novak Kolman. 
Spoznali bomo nekaj znanih in manj italijanskih mest, kulturo, glasbo, hrano, navade za mizo in 
različne medije. Vse skupaj bomo začinili s poglavitnejšimi dogodki v politiki in zgodovini Italije. 
Omenjeni bodo tudi pesniki in pisatelji, ki so zaznamovali italijanski jezik in pripomogli k pre-
poznavnosti te prelepe dežele.

Četrtek, 16. 11., 
19:30 Radovljica

Moj Everest 
Zaradi velikega zanimanja bomo ponovili predavanje, v katerem bo domačin Tomaž Rotar predsta-
vil doživetja s sedem tednov dolge odprave s štiričlansko angleško skupino, ki je zabeležila nepoza-
ben in relativno redek vzpon po severnem grebenu Mt. Everesta.  

Prireditve za odrasle
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Razstave za odrasle
7.–30. 11. Radovljica Miroslav Pengal: Cvetje 

Slikar Miroslav Pengal razstavlja likovna dela iz ciklusa »Cvetje«.

20.–24. 11. vse enote

Gostija v deželi branja
Dan slovenskih splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar nekaj dni. Pridružite 
se nam na prireditvah, prelistajte knjige in drugo gradivo na posamezne teme, sodelujte pri mož-
ganski telovadbi in v akcijah spodbujanja branja, ter si oglejte priložnostne razstave. In vsekakor nas 
obiščite na sam praznik, 20. novembra, saj je to dan brezplačnega vpisa.

Ves mesec Bled

Od blizu
Fotografinja Petra Gaberšček želi pokazati fotografije narave, živali, predmetov iz druge, bližje 
perspektive. S tem pa pokazati, kako zanimiv je lahko pogled, če ga gledamo iz drugačnega zornega 
kota.

Ves mesec Bled Vitrina ustvarjalnosti: Vezenine blejskih vezilj
Razstava vezenin, izdelkov članic Sekcije vezilj Vide pri Društvu upokojencev Bled.

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.

Petek, 17. 11., 
19:30 Bled

Predstavitev zbornika: Španija 1975–2015: štirideset let tranzicije 
Urša Geršak, profesorica na oddelku za romanistiko na Filozofski fakulteti, urednica zbornika, in av-
tor prispevka David Heredero Zorzo, zgodovinar in profesor španščine, nam bosta predstavila svoje 
poglede na španski prehod iz diktature v demokracijo ter današnje ostanke in posledice prejšnjega 
režima.

Torek, 21. 11., 
19:30 Radovljica

Severna Koreja
Potovanje v Severno Korejo se ne more primerjati z nobenim drugim. Življenjska dogovščina te 
posrka kot časovni stroj. To je zadnji košček planeta, kjer lahko doživiš vse unikatne absurde siste-
ma, kakršnega mi nikoli nismo poznali. Svoje popotniške vtise iz Severne Koreje bo v sliki in besedi 
predstavil Nikola Klašnja.

Četrtek, 23. 11., 
18:00 Radovljica

Marko Kravos v Radovljici
Ob izidu izbora njegovih pesmi v Beogradu, Banja Luki in Trstu se bodo z Markom Kravosom pogo-
varjali Marija Mitrović, Oktavio Prenz in Cecilia Kopušar. Pesmim Marka Kravosa bomo prisluhnili 
v izvirniku in prevodu v srbščino in italijanščino. Prireditev v sodelovanju z La Casa de Kamna.

Četrtek, 23. 11., 
19:30 Bled

Samoa – prvobitna Polinezija
Samoa je otočje sredi Pacifika v Polineziji. Da prideš tja, je treba leteti okrog zemeljske oble do 
Avstralije in od tam še pet ur proti vzhodu. Samoa je bila prva samostojna država v Pacifiku in tu 
je še danes ena najbolj tradicionalnih polinezijskih družb, kjer pripadnost razširjeni družini daleč 
prekaša željo po dobičku. Na Samoi nihče ne hodi hitro, saj so temperature vse leto okrog 30 stopinj 
°C. Počitek je ena najbolj priljubljenih aktivnosti. Lepote tihomorskega otočja bo predstavil Damjan 
Jevšnik.

Torek, 28. 11., 
19:30 Radovljica

Neznana Japonska
Dežela vzhajajočega sonca, kakor jo najdemo v delih Jasunarija Kavabata, Harukija Murakamija in 
Enda Shusakija, je vedno bralski izziv v neznano. Romane »Snežna pokrajina«, »Kronika ptiča navi-
jalca« in »Samuraj«, v prevodu Radovljičana Iztoka Ilca, bosta odstrla prevajalec Iztok Ilc in Alenka 
Bole Vrabec. Za pokušino bodo japonski kolački.

Četrtek, 30. 11., 
18:00 Bled

Trud za ohranitev staroselskih kultur
Tomo in Bojana Križnar bosta predstavila trud zadnjih let za ohranitev domorodnih in staroselskih 
kultur. S pomočjo medijev opozarjata na boj za golo preživetje najbolj nedolžnih korenin in semen 
v naši skupni zibelki v Afriki. Hkrati vse še občutljive soljudi poskušajo pritegniti k sodelovanju 
za razglasitev nekakšnih nadnacionalnih naravnih in kulturnih parkov, ki bi lahko zaščitili sicer 
na iztrebitev obsojene – tam, kjer se za nadzor naravnih virov na hrbtih domačih sužnjev najbolj 
vojskujejo globalni gospodarji. Na predavanje z multivizijo vabi Društvo za varstvo okolja Bled. 
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Petek, 3. 11., 
17:00 Bled Jesenska (Bernarda Gašperčič)

Lutkovno-igrano predstavo za otroke bo izvedlo gledališče Teater za vse z Jesenic.

Ponedeljek, 6. 11., 
petek, 10., 17. in 
24. 11., 
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.

Ponedeljek, 6. 11., 
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. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Sreda, 8. 11.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana, 

Bohinjska 
BIstrica

Jesenska (Bernarda Gašperčič) 
Lutkovno-igrano predstavo za otroke bo izvedlo gledališče Teater za vse z Jesenic.

Sreda, 8., 15., 22., 
29. 11., 
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, 9. 11., 
17:00 Radovljica Jesenska (Bernarda Gašperčič)

Lutkovno-igrano predstavo za otroke bo izvedlo gledališče Teater za vse z Jesenic.

Petek, 10. 11., 
17:00 Bled

Ustvarjalne dogodivščine 
Otroci bodo s servietno tehniko okrasili uporabne predmete za dom. Ustvarjalno delavnico za otro-
ke bo vodil Srečo Koren.

Sreda, 15. 11., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Ustvarjalne dogodivščine 
Otroci bodo s servietno tehniko okrasili uporabne predmete za dom. Ustvarjalno delavnico za otro-
ke bo vodil Srečo Koren.

Četrtek, 16. 11., 
17:00 Radovljica

Ustvarjalne dogodivščine 
Otroci bodo s servietno tehniko okrasili uporabne predmete za dom. Ustvarjalno delavnico za otro-
ke bo vodil Srečo Koren.

Petek, 17. 11., 
17:00 Bled

Šivanje s koščeno iglo ali kdo je izumil šivanje
Kdo je izumil šivanje? Pred več kot tri tisoč leti so uporabljali za šivanje kož koščene igle. Kako je 
šivati s tako iglo bomo izkusili na delavnici šivanja ter se preizkusili v šivanju usnjenega ali platne-
nega  mošnjička. Delavnico bo izvedla Mija Ogrin.

Ponedeljek, 20. 11.,  
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. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Torek, 21. 11., 
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. OBVEZNE PRIJAVE v 
knjižnici ali na 04 537 39 01.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

V gozdu
Razstava likovnih izdelkov otrok, sodelujočih pri likovni ustvarjalnici KD Bohinj z mentorico Natašo 
Colja Obiako.

Ves mesec Gorje Podobe iz narave – Land art
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Gorje pod vodstvom strokovnih mentoric.

Ves mesec Srednja vas
Listje je odpadlo
Svoja likovna dela razstavljajo učenci 1. c in 3 . c razreda POŠ Srednja vas z učiteljicama Jožico Kašca 
in Polono Oblak Golobič.

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

Torek, 21. 11., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Prometna pravljica 
Igrano predstavo za otroke, izpeljano po predlogah iz »Rdeče kapice«, bodo izvedle strokovne 
delavke Vrtca Gorje. 

Sreda, 22. 11., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Trije medvedi (ruska pravljica)
Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

Četrtek, 23. 11., 
17:00 Radovljica Trije medvedi (ruska pravljica)

Pravljico in delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

Petek, 24. 11., 
17:00 Bled Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara)

Pravljično urico za otroke bo pripravila Biba Jamnik Vidic.

Sreda, 29. 11., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara)
Pravljično urico za otroke bo pripravila Biba Jamnik Vidic.

Četrtek, 30. 11., 
17:00 Radovljica Rdečelasi deček (K. Kivinen in A. Poivaara)

Pravljično urico za otroke bo pripravila Biba Jamnik Vidic.


