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Petek, 2. 3.,  
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. 

Ponedeljek, 5. 3., 
19:00 Bled

Energija bosanskih piramid
Strokovnjak za piramide in predzgodovinska ljudstva, dr. Semir Osmangić, bo predstavil dolino 
bosanskih piramid in zdravilne učinke energije le-teh. Predavanje bo v bosanskem jeziku.   

Sreda, 7. 3., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljični večer za odrasle
Ko zgodbe zaživijo v organizaciji Mariborske knjižnice v sodelovanju s partnerskimi in pridruženi-
mi knjižnicami. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli učenci Glasbene šole Radovljica. 

Četrtek, 8. 3., 
18:00 Bled

Praznična delavnica ob dnevu žena 
Mateja Reš bo, v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled, predstavila načine, kako pripraviti 
hrano vnaprej za kdaj, ko nimamo časa ali nismo prave volje, da bi kuhali. Pripravo bo tudi praktično 
pokazala, zato ne bo manjkalo dobrot. 

Ponedeljek, 12.3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Najstarejše bohinjske planine – Dolga planja na Voglu 
Dolga Planja na Prednjem Voglu je bila visokogorska postojanka, kjer so odkrili temelje koče. Kako 
prepoznamo, da so ti temelji koče stari več kot tisoč let, bo razkrila Mija Ogrin, arheologinja in 
muzealka.

Četrtek, 15. 3., 
19:30 Bled

Ciper
Potopisno predavanje, na katerem ne bo manjkalo posnetkov živali in rastlin, plaž ter sončnih vzho-
dov, bo pripravil Franci Horvat.

Petek, 16. 3., 
19:00 Lesce

Naredimo si poseben dan
Predstavitev knjige Poseben dan, avtorice Anne-Dauphine Julliand, ki govori o nenavadni in redki 
bolezni. Predstavitev in pogovor s pediatrinjo, dr. Medvešček Majdo, bo vodila Ana Katarina 
Prešern. 

Sreda, 21. 3., 
8:30

Ljudska 
univerza 

Radovljica

Bralni klub
Pogovor ob kavi in čaju o knjigi Stihi, avtorja Francesca Petrarca, izjemoma v prostorih Ljudske 
univerze Radovljica.

Četrtek, 22. 3., 
19:30 Bled

Politična kultura in higiena 
Svet v 21. stoletju doživlja podobno družbeno krizo, kot jo je v razburkanih 20-ih letih 20. stoletja. 
Pri tem nastajajo konflikti zaradi sovražnih govorov, medsebojnih obračunavanj posameznikov in 
političnih skupin. Je možen izhod iz te neznosne zagate in koliko higiene je še v naši politiki? O tem, 
kako je bilo s tem v naši preteklosti in kaj lahko prenesemo v sedanjost, bo spregovoril Žiga Šorli.

Ponedeljek, 26. 3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Tradicionalna medicina 
Predavanje bo vodil anesteziolog dr. Rostislav Gubič, ki prihaja iz Ukrajine in je strokovnjak za 
manualno terapijo, pulzno diagnostiko, hirudoterapijo in akupunkturo. 

Četrtek, 29. 3., 
18:00 Bled

Kulturna dediščina 
Društvo za varstvo okolja Bled organizira predavanje Maje Vrtačnik. V zadnjem sklopu predsta-
vitve kulturne dediščine Občine Bled, bodo predstavljeni elementi kulturne dediščine vaških jeder 
Zagoric, Želeč in Mlina.

Prireditve za odrasle
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Razstave za odrasle

26.–30. 3. Bohinjska 
Bistrica

Hodil, hodil, hodil … na Triglav 
Ob kulturnem prazniku Občine Bohinj si lahko ogledate razstavo o življenju in delu dr. Janeza Men-
cingerja—znanega bohinjskega pisatelja, pesnika, prevajalca in odvetnika.  

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– 
7. 5. 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.

Obvestila glede selitve knjižnice
Knjižnica v Radovljici zapira svoja vrata
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica bo od sredine marca zaradi selitve začasno zaprta. 

Izposoja knjig
Med selitvijo si knjige lahko nemoteno izposojate v Knjižnici Lesce, ki bo odprta vse dni v tednu:  
ponedeljek–četrtek: 14.00–19.00, petek: 9.00–14.00, sobota: 8.00–12.00.
Obiščete nas lahko tudi v naših ostalih enotah.

Vračilo knjižničnega gradiva
Vse do otvoritve nove knjižnice vračilo gradiva v radovljiško enoto ne bo mogoče, prav tako tega gradiva ne bo mogoče vrniti v drugih 
enotah. 
Vse, kar si boste v radovljiški knjižnici izposodili po 12. 2. 2018, boste tako brez zamudnine lahko vrnili najkasneje v začetku maja.

Podaljšanje izposojenega gradiva 
Za gradivo, izposojeno pred 12. 2. 2018, boste morali sami podaljšati rok izposoje. V času selitve bomo dosegljivi v vseh enotah (razen v 
Radovljici).

Da branja ne bo zmanjkalo 
Lepo vabljeni po čim več knjig — z vsako izposojeno knjigo, ki jo boste vrnili v novo knjižnico, nam boste pomagali pri selitvi.

Medknjižnična izposoja 
V času selitve medknjižnična izposoja v enoti Radovljica ne bo mogoča. Gradivo lahko naročite in prevzamete v Knjižnici Blaža Kumer-
deja Bled. 

Prosimo, spremljajte objave na naši spletni strani: www.rad.sik.si. 

Hvala za razumevanje.
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Četertek, 1. 3., 
17:00 Radovljica

Hvaležni medved 
Priredba koroške ljudske pripovedke o medvedu, ki se v zahvalo za izdrt trn oddolži s hruškami, v 
izvedbi Glasbenega gledališča Melite Osojnik. Lutkovna predstava, ob kateri otroci spoznajo, kaj 
pomenijo dobrota, sočutje in hvaležnost.

Petek, 2. 3., 
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. 3., 
17:00 Bled Gusarska delavnica 

Gusarsko delavnico s kapitanom Volkcem bo pripravil Srečo Koren.

Ponedeljek, 5. 3., 
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. 3. , 
17:00

Dom Joža 
Ažmana, 

Bohinjska 
Bistrica

Medvedja simfonija 
Lutkovna predstava Gledališča Kukuc o majhni punčki in velikih lumparijah.

Petek, 9. 3.,  
17:00 Bled Gremo v vesolje 

Delavnico za otroke bo pripravil Bojan Turunčič.

Sreda, 14. 3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Zajček in … 
Delavnico za otroke bo pripravil Bojan Turunčič.

Petek, 16. 3., 
17:00 Bled

Hvaležni medved 
Priredba koroške ljudske pripovedke o medvedu, ki se v zahvalo za izdrt trn oddolži s hruškami, v 
izvedbi Glasbenega gledališča Melite Osojnik. Lutkovna predstava, ob kateri otroci spoznajo, kaj 
pomenijo dobrota, sočutje in hvaležnost.

Ponedeljek, 19. 3., 
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, 20. 3., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Prešerno(vo) 
Lutkovna predstava otroške gledališke skupine OŠ Bled. Prireditev v sodelovanju z 21. otroškim 
Linhartovim maratonom JSKD.

Sreda, 21. 3., 
17:00

Dom Joža 
Ažmana, 

Bohinjska 
Bistrica

Pikin rojstni dan 
Gledališka predstava otroške gledališke skupine Linhartovi Čukci OŠ A. T. Linharta Radovljica in KD 
Mošnje.

Petek, 23. 3., 
17:00 Bled

Kako je Pavliha Kukca prodal 
Gledališka predstava otroške gledališke skupine Podružnične šole Ribno. Prireditev v sodelovanju 
z 20. otroškim Linhartovim maratonom JSKD.

Prireditve za otroke
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Ves mesec Bled

Mali princ
Čarobnost in zgodba Malega princa je bila rdeča nit decembrskega ustvarjanja v Vrtcu Bled. »Kdor 
hoče videti, mora gledati z srcem.« Veliko lepih trenutkov ob ogledu razstave otrok, ki je nastala pod 
mentorstvom strokovnih delavk blejskega vrtca.

Ves mesec Bled

Kolaži idej
Učenci OŠ Bled so pri krožku Slikanja na platno ustvarjali »Kolaže idej«. Platna so obogatili z različni-
mi, likovno zanimivimi materiali in s tem ustvarili zanimive površine. Motive in barve so jim likovna 
dela le popestrila. Mentorstvo je bilo zaupano Sergeji Ažman Lapajne in Jani Nerat.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Šola v naravi
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
z učiteljicama Mihelo Odar in Andrejo Rozman.

Ves mesec Sredanj vas Pomlad je tu
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda iz POŠ Srednja vas z učiteljico Natašo Korošec.

Ves mesec Lesce
Mamici
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Tanje Mencinger in Melite Čušin.

Ves mesec Begunje
Za mamico 
Likovne izdelke bodo razstavljali učenci 3. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Mar-
jane Vidic.

Ves mesec Kropa Pomladne živali 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa pod mentorstvom vzgojiteljic. 

Ves mesec Gorje Risbe in izdelki o zimi, zdravju in Zverjaščku 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Gorje pod vodstvom strokovnih delavk.

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–
7. 5. 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, 28. 3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Puhaste živalice 
Delavnico za otroke bo pripravila Alenka Gašperin.


