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Petek, 2., 9., 16. in 
23. 2., 
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, 6. 2., 
19:30 Radovljica

Šrilanka – potepanje po svetem otoku
Luka in Manca Willewaldt bosta predstavila svoje 28-dnevno potepanje po Svetem otoku, kjer sta 
prvič okusila potovanje izven Evrope in se v Šrilanko zaljubila na prvi pogled. Opisala bosta dogodi-
vščine med sloni, opicami, nasadi čaja, dagobami, predvsem pa doživetja med čudovitimi ljudmi. 
Potopis bo začinjen s pravim šrilanškim čajem. 

Sreda, 7. 2., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

160 let Levstikovega Martin Krpana z Vrha 
Otvoritev razstave različnih knjižnih izdaj vsem dobro znane pripovedke o Martinu Krpanu, močne-
mu in samosvojemu človeku, ki se je ukvarjal s tihotapljenjem angleške soli. Razstavo je pripravilo 
Muzejsko društvo Žiga Zois Bohinj.

Ponedeljek, 12.2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Najstarejše bohinjske planine – Vogel 
Do nedavnega je veljalo prepričanje, da je bil visokogorski svet do srednjega veka redko obljuden. 
S sistematičnimi arheološkimi raziskavami se vrstijo novi dokazi o prisotnosti človeka v bohinjskih 
planinah in ostalem slovenskem visokogorju.  Na Voglu je bila že v pred 3000 leti bronastodobna 
postojanka, verjetno pa so od rimskega časa dalje tod kopali tudi železovo rudo. Predavanje bo obo-
gateno z  manjšo razstavo gradiva. Predavala bo Mija Ogrin, arheologinja in muzealka.

Sreda, 14. 2., 
10:00 Radovljica

Kako mamina naravnanost vpliva na dojenčka
Ste že opazili, da so dojenčkovi odzivi odraz razpoloženja njegove mame? Ob tem zavedanju in 
sočutju lahko pomagamo tako dojenčku kot sebi; pa ne z zanikanjem svojih občutij, temveč ob 
čuječem opazovanju sebe in svojih otrok. Kako mamina naravnanost ter njeno trenutno čustveno in 
duševno stanje vpliva na njenega dojenčka, bo spregovorila Gabriella Beccelli, intuitivna svetovalka, 
društvo Notranji Dotik. Vabljeni skupaj z dojenčki! Koordinatorka: Petra Arula.

Četrtek, 15. 2., 
18:00 Bled

Dedovanje na podlagi oporoke – oporočno dedovanje
Pri oporoki gre za oporočiteljevo razpolaganje s premoženjem. S premoženjem, določenim v opo-
roki, se lahko razpolaga drugače, kot bi se z istim premoženjem razpolagalo na podlagi zakonitega 
dedovanja. Oporoka je strogo formalni pravni posel, za njeno veljavnost morajo biti izpolnjeni 
zakonsko predpisani pogoji. O koristnih nasvetih bo predavala pravnica Nadja Vidic v organizaciji 
Medgeneracijskega centra Bled.

Ponedeljek, 19. 2., 
17:00 Radovljica

Pot posvetitve nekoč in danes 
Mednarodna šola zlatega Rožnega križa, Lectorium Rosicrucianum Slovenija, pripravlja predavanje 
o prehojeni poti ter o vprašanju, kaj nam danes pomeni sodobna pot posvetitve in kako hoditi po 
njej.

Torek, 20. 2., 
19:30 Radovljica

Pogled na center Radovljice – včeraj, danes, jutri 
Arhitektka Bea Avguštin je v svoji magistrski nalogi raziskovala centralno območje Radovljice, ki 
leži na stičišču stare srednjeveške Radovljice, Predtrga in nove Radovljice in je začela nastajati v 
začetku dvajsetega stoletja. V svojem predavanju nam bo predstavila del raziskave in svojo vizijo 
razvoja tega prostora.

Sreda, 21. 2., 
08:30 Radovljica Bralni klub 

Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Nulta številka, avtorja Umerta Eca.

Prireditve za odrasle
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Razstave za odrasle

7.–28. 2. Bohinjska 
Bistrica

160 let Levstikovega Martin Krpana z Vrha 
Fran Levstik je leta 1858 napisal vsem dobro znano pripovedko o Martinu Krpanu, močnemu in 
samosvojemu človeku, ki se je ukvarjal s tihotapljenjem angleške soli. Že ob koncu 19. stoletja so jo 
prevedli v ruski ter nemški jezik ter kasneje tudi v številne druge jezike, doživela je tudi mnoge po-
natise. Leta 1917 je prvič izšla slikanica z dvanajstimi ilustracijami Hinka Smrekarja. Danes je najbolj 
znan tista iz leta 1954, ki je opremljena s tridesetimi barvnimi ilustracijami Toneta Kralja. Na ogled 
bodo različne knjižne izdaje, na razstavi pa boste izvedeli še več zanimivosti o pripovedki in njenem 
nastanku. Razstavo je pripravilo Muzejsko društvo Žiga Zois Bohinj.

Ves mesec Radovljica

Nasilje skozi oči mladih 
Fotografska razstava je nastala kot rezultat skupnega projekta Varne hiše Gorenjske in Ekonomske 
gimnazije in srednje šole Radovljica (EGSŠ) v času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad 
ženskami 2017.

Ves mesec Bled

Od nakita do skulpture
Razstava nakita, ki so ga udeleženci Medgeneracijskega centra Bled izdelali v okviru študijskega 
krožka, ki ga je vodil priznani oblikovalec nakita Huberto Široka. Udeleženci so izdelali unikatni 
nakit iz bakra in srebra, naučili pa so se posebne tehnike kovanja lističev, ki so jo uporabljali že stari 
Sumerci.

Ves mesec Bled Foto mozaik
Razstava fotografij Natalije Kos, fotografinje in članice foto kluba TNP Bled.

Ves mesec Kropa Mesec ljubezni in norčij
Razstava knjig z aktualno ljubezensko in pustno tematiko.

Ves mesec Gorje Valentinovo
Razstava knjižnega gradiva z ljubezensko tematiko.

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, 22. 2., 
18:00 Bled

Košček domovine za vsakogar 
Kaj je rodovno posestvo? Rodovno posestvo je približno 1 hektar veliko zemljišče, na katerem si 
lahko vsak po svojih zamislih ustvari raj na zemlji. Ni pomembno, ali je v ravnini ali na hribu, vsaka 
oblika je dovolj dobra za uresničenj neke ideje in vizije. Rodovno posestvo je povsem drugačen 
način gledanja na življenje. To je življenje, ki ustvarja in ne ruši, ki ljubi in vrača ljubezen, ki spoštuje 
naravo in njene zakone. Kako bi sistem rodovnih posesti vzpostavili v Sloveniji, kakšne so izkušnje iz 
drugih držav? Predavanje organizira Društvo za varstvo okolja Bled. Predavala bo Nada Okreša, ki 
se že vrsto let ukvarja z raziskovanjem takega načina življenja. 

Torek, 27. 2., 
19:30 Radovljica

Ženske drugje 
Maja Gal Štromar, igralka, režiserka, pesnica in pisateljica, prevajalka in esejistka, se bo predstavila 
s  svojim novim romanom Ženske drugje. Raziskovanje globine čustev, doživetij in ciljev treh zelo 
različnih žensk, Slovenke, Nemke in Latvijke. Z avtorico se bo o tem, ali v današnjem burnem času 
še obstaja vera v ljubezen in človeka, pogovarjala Alenka Bole Vrabec. Ob koncu bo tudi kulinarična 
pokušina, saj je vsem trem ženskam skupna strast do kuhe in peke. 
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Četertek, 1. 2., 
17:00 Radovljica

Zakaj sem Ajček? 
Lutkovna predstava Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, ki govori o zajčku, ki ne pozna abece-
de, ne zna brati in nikoli ni slišal za knjige.

Petek,2., 9., 16. in 
23. 2., 
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, 2. 2., 
17:00 Bled Družinska skrivnost 

Pravljico za otroke bo pripravila Monika Kralj.

Ponedeljek, 5. 2., 
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, 7., 14. in 28. 
2. , 
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.

Sreda, 7. 2.,  
17:00

Dom Joža 
Ažmana, 

Bohinjska 
Bistrica

Zakaj sem Ajček? 
Lutkovna predstava Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, ki govori o zajčku, ki ne pozna abece-
de, ne zna brati, nikoli ni slišal za knjige.

Petek, 9. 2., 
17:00 Bled Gostišče pri ptičji hiški 

Zimsko pravljico za otroke bo pripravila Biba Jamnik.

Sreda, 14. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Hvaležni medved 
Pravljico in delavnico za otroke, starejše od 3 let, bo pripravil Srečo Koren.

Četrtek, 15. 2., 
17:00 Radovljica Družinska skrivnost 

Pravljico za otroke bo pripravila Monika Kralj.

Petek, 16. 2., 
17:00 Bled

Zakaj sem Ajček? 
Lutkovna predstava Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, ki govori o zajčku, ki ne pozna abece-
de, ne zna brati in nikoli ni slišal za knjige.

Ponedeljek-sreda, 
19., 20. in 21.  2., 
10:00-13:00

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.

Torek, 20. 2., 
16:30 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.

Torek, 20. 2., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Zakaj sem Ajček? 
Lutkovna predstava Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, ki govori o zajčku, ki ne pozna abece-
de, ne zna brati in nikoli ni slišal za knjige.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bled Moja prva knjiga
Svoje knjigice bodo razstavljali učenci 5. a, 5. b in 5. c razreda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Zimsko veselje
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a in 4. b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z men-
toricama Martino Medja in Alenko Rozman.

Ves mesec Srednja vas Zimska belina
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. c razreda iz POŠ Srednja vas z mentorico Mojco Odar.

Ves mesec Lesce
Pust, pust, krivih ust
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Katarine 
Rauh.

Ves mesec Lesce
Moja prva knjiga
Svoje knjigice bodo razstavljali učenci 5. a in 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja pod mentorstvom 
Barbare Bajželj in Melite Jensterle.

Ves mesec Begunje
Kulturni praznik 
Likovne izdelke bodo razstavljali učenci 5. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice 
Polone Javorski Korošec.

Ves mesec Kropa Mesec ljubezni in norčij 
Razstava knjig z aktualno ljubezensko in pustno tematiko.

Ves mesec Gorje Valentinovo 
Razstava knjižnega gradiva z ljubezensko tematiko.

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, 21. 2, 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Gremo v vesolje 
Otroško delavnico bo pripravil Bojan Turunčič.

Četrtek, 22. 2., 
17:00 Radovljica Gostišče pri ptičji hiški 

Zimsko pravljico za otroke bo pripravila Biba Jamnik.

Petek, 23. 2., 
17:00 Bled Hvaležni medved 

Pravljico in delavnico za otroke, starejše od 3 let, bo pripravil Srečo Koren.

Ponedeljek, 26. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

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, 28. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Družinska skrivnost 
Pravljico za otroke bo pripravila Monika Kralj.


