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mesečni program
December 2017

Petek, 1., 8., 15. in 
22. 12., 
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, 5. 12., 
16:00 Radovljica

Ustvarjalne delavnice — voščilnice in okraski
Doma narejena voščilnica ima poleg zapisanih želja še dodaten pomen. Z njo povemo tistemu, 
komur je namenjena, da smo nekaj svojega časa namenili prav njemu. Ravno tako pa lahko tudi 
novoletni okraski v sebi nosijo sporočilo. Če so narejeni z ljubeznijo in podarjeni iz srca so še prav 
posebej dragoceni.  Zato smo za vse, ki želite sami izdelati unikatne voščilnice, pa nimate potreb-
nega materiala in orodja, vam primanjkuje prostora, ne veste, kako začeti ali pa le želite družbo pri 
ustvarjanu, v času pred decembrskimi prazniki pripravili delavnico izdelovanja voščilnic in novole-
tnih okraskov. Delavnico bova vodili Manca Pajk in Adelina Radović.

Torek, 5. 12., 
19:00 Bled

Krasitev bazlike sv. Petra v Vatikanu
Sabina Šegula in Peter Ribič nam bosta ob otvoritvi prav posebne razstave predstavila krasitve v 
Vatikanu s preteklih let njunega delovanja. Povedala nam bosta marsikatero zanimivost, ki je nasta-
la ob božičnih in velikonočnih krasitvah bazilike svetega Petra. Vabljeni ljubitelji cvetja in vsi, ki vas 
Vatikan kakorkoli zanima; tokrat z malce drugačnega zornega kota.

Torek, 5. 12., 
19:30 Radovljica

Avstralija — lepota tam spodaj
Kljub napornemu delu na veleposlaništvu se je našlo dovolj časa za srečanja s to privlačno deže-
lo nasprotij – vse od velikih mest na jugu in jugozahodu države pa do osamljenih industrijskih 
pristanišč na vzhodni obali, z aligatorji prenaseljenim severom in misteriozne mega - skale Uluru v 
puščavskem srcu Avstralije – kjer je deževalo, brez doplačila … Deželo tam spodaj nam bo predstavil 
novinar, diplomat, (predvsem pa) popotnik Zvone Žigon.

Sreda, 6. 12., 
18:00 Bled Rokodelske delavnice 1

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Torek, 12. 12., 
19:30 Radovljica

Življenje s klarinetom
Prof. Slavko Goričar je svoje življenje posvetil glasbi in klarinetu, pa tudi pedagoškemu delu na Aka-
demiji za glasbo v Ljubljani. Svoje bogato znanje in izkušnje je delil s številnimi študenti. O tem in 
še marsičem se bosta pogovarjala z Marijo Kolar. Glasbe vsekakor ne bo manjkalo: zapel bo Oktet 
Lip Bled.

Sreda, 13. 12., 
08:30 Radovljica Bralni klub 

Pogovor ob kavi in čaju o knjigi »Dnevi zavrženosti«, italijanske pisateljice Elene Ferrante.

Sreda, 13. 12., 
10:00 Radovljica

Uvajanje goste hrane je mala malica za vas in vašega dojenčka 
Na srečanju Pisanih osrečevalnic z Alenko Benedik bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki si jih 
postavljajo starši, ko dojenčku zraste prvi zob (ali že prej). Če se torej ubadate z vprašanji, kdaj 
in kako pričeti z gosto hrano, kaj ponuditi dojenčku, ali je bolje, da mali nadobudnež je kašice ali 
koščke, z roko ali po žlički, kako kombinirati dojenje oz. hranjenje po steklenički in gosto hrano, kaj 
je uvajanje hrane na otrokovo pobudo (baby-led weaning), kakšen je razvoj otrokovega črevesja in 
kaj pomeni zdravo črevesje za dober imunski sistem, se nam pridružite – s svojim dojenčkom in še 
kom, ki ga tema zanima.

Sreda, 13. 12., 
18:00 Bled Rokodelske delavnice 2 

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Prireditve za odrasle
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Razstave za odrasle

5.–31. 12. Bled

Krasitev bazlike sv. Petra v Vatikanu 
Dr. Sabina Šegula in Peter Ribič na povabilo Veleposlaništva RS pri Svetem sedežu in malteškem 
viteškem redu vsako leto dvakrat sodelujeta pri krasitvi in izdelavi aranžmajev. Z njimi okrasijo 
baziliko ter papeško ložo, od koder papež tradicionalno podeli svoj blagoslov Urbi et orbi verujočim 
po vsem svetu prav na božični dan. Glede na majhnost Slovenije je delo v Vatikanu za čas največjih 
praznikov prav gotovo dobilo mednarodne razsežnosti in priznanje za dobro delo in strokovnost. 

Ves mesec Bled
Vitrina ustvarjalnosti: Umetnine pirografskih poslikav na les in nakita
Umetniški motivi risanja na les in pirografije ter nakita iz različnih materialov in tehnik, razstavlja 
Anja Noč.

Ves mesec Bled in 
Radovljica

Biseri posebne sorte
Razstava unikatnih izdelkov ustvarjalcev CUDV Radovljica.

5.–31. 12. Radovljica

Samosvoji
Likovna razstava otrok, mladostnikov ter mladih iz Mladinskega dnevnega centra KamRa, ki 
tedensko ustvarjajo pod vodstvom akademske slikarke Lučke Šparovec. Izdelki različnih tehnik, 
talentov ter samosvojega navdiha. 

Ves mesec Gorje
Praznične dobrote 
V prazničnem decembru bodo v Knjižnici Gorje na ogled in za izposojo knjige za otroke in odrasle na 
temo praznične kuhinje. 

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. 10. 2017– 
30. 4. 2018 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, 14. 12., 
18:00 Bled

Čist in zdrav dom 2 
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 dnevno sobo, spalnico, otroško sobo, 
hodnike, garažo in prostore za shranjevanje. Predavanje v organizaciji Medgeneracijskega centra 
Bled bo vodila Alenka Kleindienst Endliher. 
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Petek, 1., 8., 15. in 
22. 12., 
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, 1. 12., 
17:00 Bled Štirje srčni možje

Pravljico in delavnico za otroke bosta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka Repinc. 

Ponedeljek, 4. 12., 
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, 5. 12., 
16:00 Radovljica

Ustvarjalne delavnice — voščilnice in okraski 
Doma narejena voščilnica ima poleg zapisanih želja še dodaten pomen. Z njo povemo tistemu, 
komur je namenjena, da smo nekaj svojega časa namenili prav njemu. Ravno tako pa lahko tudi 
novoletni okraski v sebi nosijo sporočilo. Če so narejeni z ljubeznijo in podarjeni iz srca so še prav 
posebej dragoceni.  Zato smo za vse, ki želite sami izdelati unikatne voščilnice, pa nimate potreb-
nega materiala in orodja, vam primanjkuje prostora, ne veste, kako začeti ali pa le želite družbo pri 
ustvarjanu, v času pred decembrskimi prazniki pripravili delavnico izdelovanja voščilnic in novole-
tnih okraskov. Delavnico bova vodili Manca Pajk in Adelina Radović.

Sreda, 6. 12.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana, 

Bohinjska 
BIstrica

Medvedek in zima 
Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Makarenko.

Sreda, 6., 13. 12., 
16:45 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, 7. 12., 
17:00 Radovljica Medvedek in zima 

Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Makarenko.

Petek, 8. 12., 
17:00 Bled Medvedek in zima 

Lutkovna predstava za otroke, stare vsaj 3 leta. Predstavilo se bo Lutkovno gledališče Makarenko.

Ponedeljek, 11. 12., 
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, 13. 12., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Štirje srčni možje 
Pravljico in delavnico za otroke bosta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka Repinc.

Četrtek, 14. 12., 
17:00 Radovljica Štirje srčni možje 

Pravljico in delavnico za otroke bosta pripravili Darja Cvetrežnik in Metka Repinc.

Petek, 15. 12., 
17:00 Bled

Božična delavnica 
S praznično pravljico bomo odpotovali v božični čas, izdelali voščilnico z zimskim motivom in z 
lučko razsvetlili dolge večere. Delavnico bo vodil Srečo Koren.

Prireditve za otroke
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11.–15. 12. 2017 Bled
Polomljena kočija 
V sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) in skupino Pikapolonice iz Vrtca Bled 
vas vabimo na mini razstavo z izdelki na temo »Polomljena kočija«. 

5.–31. 12. Radovljica

Samosvoji
Likovna razstava otrok, mladostnikov ter mladih iz Mladinskega dnevnega centra KamRa, ki 
tedensko ustvarjajo pod vodstvom akademske slikarke Lučke Šparovec. Izdelki različnih tehnik, 
talentov ter samosvojega navdiha. 

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Veseli december
Likovne izdelke bodo razstavljali učenci 1. a razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
pod mentorstvom učiteljice Marije Medja.

Ves mesec Srednja vas
Zimsko veselje
Likovne izdelke bodo razstavljali učenci oddelkov podaljšanega bivanja POŠ Srednja vas pod men-
torstvom Tjaše Tišov in Eve Vavroš.

Ves mesec Lesce
Zima
Likovne izdelke bodo razstavljali učenci 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

Ves mesec Begunje
Prihaja zima
Likovne izdelke bodo razstavljali učenci 2. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Doris 
Lapanja.

Ves mesec Kropa Gostija v deželi branja
V Knjižnici Kropa smo pripravili razstavo knjig 10 najbolj iskanih slovenskih avtorjev.

Ves mesec Gorje
Praznične dobrote
V prazničnem decembru bodo v Knjižnici Gorje na ogled in za izposojo knjige za otroke in odrasle na 
temo praznične kuhinje. 

Ves mesec vse enote
Skrito presenečenje
Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

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, 19. 12., 
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.

Sreda, 20. 12., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Dedek Mraz 
Zbor na vaškem trgu, sprehod in obisk Dedka Mraza.


