mesečni program
April 2018

Prireditve za odrasle
Petek, 6. 4.,
14:30

Ponedeljek, 9. 4.,
17:30

Jogica za dojenčke
Bled

Bohinjska
Bistrica

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.

Noša in običaji pokopa v Bohinju pred 2500 leti

V železni dobi, pred 2500 leti so v Bohinju pokopavali umrle tako, da so jih sežgali in jim v grob
položili pridatke. Priloženi grobni pridatki so odraz noše, predvsem pa takratnega gospodarskega
in kulturnega stanja v Bohinju. Predavala bo Mija Ogrin, arheologinja in muzejske svetovalka.

Homeopatija za dojenčke in malčke
Sreda, 11. 4.,
10:15

Bled

Homeopatija je naravno zdravljenje in preprečevanje bolezni, z njo tudi lajšamo bolečine pri krčkih
in izraščanju zob. Je prijazna zdravju, zato se lahko uporablja tudi pri novorojenčkih in majhnih
otrocih ter starostnikih. Kako jo uporabljati, da nam resnično pomaga, kako deluje in kaj je najprimernejše za vašo družino, bo povedala Ines Logar, mag. farmacije. Vabljeni skupaj z dojenčki!
Koordinatorka: Petra Arula.

Dom 1. — je varen ali ne?
Četrtek, 12. 4.,
18:00

Bled

V organizaciji Medgeneracijskega centra Bled bomo spoznali, kako na varnost doma vplivamo
predvsem s tistim, kar vanj vnašamo. Govorili bomo o oblačilih, kvaliteti vode, kvaliteti svetlobe
in varnosti žarnic, kuhinjske posode in raznolikih pripomočkov ... in še in še. Predavala bo Alenka
Kleindienst Endliher.

Jogica za dojenčke

Petek, 13. 4.,
14:30

Bled

Petek, 13. 4.,
18:30

Bled

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.

Šopek ciklam

Otvoritev razstave slikarke Milene Petek, članice Slikarskega društva Atelje Bled.

Ukradeno iz pozabe (in dopolnjeno ...)
Četrtek, 19. 4.,
18:00

Bled

Ob dejavnosti Esperantskega društva Maribor smo naleteli na roman La sonorilo de Bled (Blejski
zvon), sicer edino prozno delo, izvirno napisano v esperantu, ki se dogaja v Sloveniji. Roman smo
prevedli v slovenščino in prevod dodali k izvirniku, torej je roman natisnjen dvojezično, tako bo verjetno zanimiv tistim, ki esperanta ne razumejo, kakor tudi vsem ostalim, ki ne poznajo slovenskega
jezika, a razumejo esperanto in takih je po svetu kar nekaj. Predstavitev knjige bo moderirala
Jerneja Jezernik. Osrednja gosta bosta filozof Vinko Ošlak in predsednik esperantskega PEN dr.
Giorgio Silfer iz Švice. Predstavitev bo v slovenskem jeziku.

Jogica za dojenčke

Petek, 20. 4.,
14:30

Bled

Petek, 20. 4.,
18:00

Lesce

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.

Jogica za dojenčke

Predstavitev knjige avtorice Tatjane Štular bo vodila Ana Katarina Prešern.
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Razstave za odrasle
11.–30. 4.

Bled

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 10. 2017–
7. 5. 2018

vse enote

Šopek ciklam

Razstava Milene Petek prikazuje likovna dela v različnih slikarskih tehnikah. Raznovrstnost cvetja in
rastlin upodablja v slikarskih delih manjšega formata in jih vključuje v celostno podobo voščilnic.

Kulturna dediščina Bleda

Društvo za varstvo okolja Bled skupaj z Majo Vrtačnik pripravlja predstavitve kulturne dediščine
vaških jeder Zagoric, Želeč in Mlina.

Razstava modernega mozaika Trencadis

Na ogled bodo postavljeni moderni mozaiki mladih, ki so na zimskem »Začetnem tečaju modernega
mozaika Trencadis« pod vodstvom mentorice Urške Ambrožič Potočnik v 25 šolskih urah izdelali
vsak svoj cvetlični lonček in mozaično ogledalo.

»Šel je popotnik skozi atomski vek« — Vršče

Razstava umetniških slik umetnice Anje Bunderla. Ob umetninah bo razstavljena knjiga Mateja
Bora z istoimenskim naslovom pesnitve, ki si jo lahko preberete.

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.

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 19. 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 Kumerdeja Bled.
Prosimo, spremljajte objave na naši spletni strani: www.rad.sik.si.
Hvala za razumevanje.
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Prireditve za otroke
Sreda, 4. 4.,
17:00

Dom Joža
Ažmana,
Bohinjska
Bistrica

Pravljica o zlati roži

Lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

Pravljična jogica za otroke
Petek, 6., 13., 20. 4.,
15:20

Bled

Petek, 6. 4.,
17:00

Bled

Sreda, 11. 4. ,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 13. 4.,
17:00

Bled

Ponedeljek, 16. 4.,
17:00

Torek, 17. 4.,
16:30

Bohinjska
Bistrica

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.

Dinozavri

Dinozavri so že zdavnaj izumrli. Pridejo pa na delavnico, ki jo bo vodil Srečo Koren.

Živalske prigode

Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravil Bojan Turunčič.

Mavrica

Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Larisa Smirnova.

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.

Beremo s tačkami
Bled

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 04 575 16 00.

Hvaležni medved

Torek, 17. 4.,
17:00

Gorje

Sreda, 18. 4.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 20. 4.,
17:00

Bled

Sreda, 25. 4.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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.

Mavrica

Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Larisa Smirnova.

Muca copatarica

Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Fru-fru o muci, ki nerednim otrokom odnese copate.

Dinozavri

Dinozavri so že zdavnaj izumrli. Pridejo pa na delavnico, ki jo bo vodil Srečo Koren.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

vse enote

1. 9. 2017–
7. 5. 2018

vse enote

Razstava modernega mozaika Trencadis

Na ogled bodo postavljeni moderni mozaiki mladih, ki so na zimskem »Začetnem tečaju modernega
mozaika Trencadis« pod vodstvom mentorice Urške Ambrožič Potočnik v 25 šolskih urah izdelali
vsak svoj cvetlični lonček in mozaično ogledalo.

Mačje mesto

Razstava likovnih izdelkov otrok POŠ Srednja vas z učiteljico Jožico Kašca.

Dan zemlje

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Nine Ošljak
in Saše Avsenik Pisek.

Muhasti april

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. b razreda podružnične šole Begunje pod mentorstvom Jane
Vouk in Irene Vuga.

Pomladne živali

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

Mislice

Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.

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 ...
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