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Prireditve za odrasle
Petek, 4., 11., 18.,
25. 5.,
15:30

Jogica za dojenčke
Radovljica

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.

Nošenje dojenčkov
Sreda, 9. 5.,
10:00

Radovljica

Nošenje otrok v raznih nosilkah ni le prijetno in praktično, temveč ima tudi mnoge koristi tako za otročka kot za starše. Koristne so za otrokov telesni, čustveni in duševni razvoj ter povezovanje z njim.
Kdaj, kako in zakaj jih lahko začnemo uporabljati, nam bo povedala Alenka Benedik, svetovalka
IBCLC, LLLI, CD(DONA); Inštitut za dojenje Rumina. Vabljeni skupaj z dojenčki! Koordinatorka:
Petra Arula.

Dom 2.-je varen ali ne?
Četrtek, 10. 5.,
18:00

Bled

Petek, 11. 5.,
19:00

Bled

Sreda, 15. 5.,
14:30

Radovljica

V organizaciji Medgeneracijskega centra Bled bomo v nadaljevanju spoznali, ali je naš dom varen?
Koliko odpadkov ima? Na varnost doma vplivamo predvsem s tistim, kar vanj vnašamo. Govorili
bomo o pasteh modernih materialov, predvsem plastike. Dotaknili se bomo tudi oblačil, kuhinjske posode, kvalitete vode, svetlobe in raznolikih drugih pripomočkov, ki jih redno vnašamo v svoj
dom. Sproti bomo poiskali alternative, rešitve in naravne materiale, s katerimi si zagotovimo varno
in kvalitetno bivanje nas in naše družine. Predavala bo Alenka Kleindienst Endliher.

Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost

Otvoritev razstave klekljanih izdelkov s kulturnim programom, za katerega bodo poskrbeli učenci
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled.

Bralni klub

Zaključek bralnega kluba v prijetnem vzdušju nove knjižnice.

Na Švedsko s psom
Četrtek, 17. 5.,
19:30

Bled

Potovanje s psom zahteva drugačno organizacijo, a odpira nova obzorja in zagotavlja nova poznanstva! Prepotovali smo Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Švedsko in kos Norveške. Na poti smo spoznali
tako težave kot prednosti potovanja s psom ter spoznali veliko štirinožnih prijateljev in njihovih
ljubiteljev. Predavanje je še posebej primerno za vse ljubitelje živali in Skandinavskih dežel! Še
krajši oris potovanja: Leipzig-Legoland-Odense-rekordni viseči mostovi-državica LADONIA-Goteborg-med jeleni in borovnicami-najvišji švedski slap-Lillehammer-Oslo-Alandsko otočje. Predaval
bo Igor Fabjan.

Skozi tisočletja oblikovana alpska krajina
Ponedeljek, 21. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Danes obiskujemo planine pretežno kot turisti, pohodniki. V preteklosti pa je visokogorski svet
predstavljal pomembno gospodarsko zaledje vasi v dolini: tod so bila obsežna travnata območja
primerna za pašo živine, območja z železovo rudo so bila primerna za rudarjenje in obsežni gozdovi
za oglarjenje. S tem je dobila krajina svojevrstni značaj. Predavala bo Mija Ogrin, arheologinja in
muzejska svetovalka.

Hospickafe
Torek, 29. 5.,
19:30

Bled

Slovensko društvo Hospic vabi na Hospickafe, pogovor o življenju in njegovih izzivih, preizkušnjah,
radostih in bolečinah, o bivanju s smislom in o minevanju. Goste Natalijo Šimunovič, glasbenico in
pisateljico, ter Rajka Podgornika, gojitelja bonsajev, nekoč ultramaratonca, in njegovega sina Miha
Podgornika, ultramaratonca (Spartathlon, Jungle marathon Brazilija, prečenje Islandije in Grenlandije), trenerja biatlona, snemalca, bo povezovala igralka Manca Ogorevc.
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Razstave za odrasle
26. 4.–31. 8.

Radovljica

Ves mesec

Bled

25. 5.–10. 6.

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

vse enote

1. 10. 2017–
7. 5. 2018

vse enote

Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice

Arhitekturna razstava o nastajanju Vurnikovega trga in Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost

Razstava klekljanih izdelkov, ki so več mesecev nastajali s pomočjo spretnih rok udeleženk tečaja
klekljanja, ki ga je vodila Tatjana Ferk.

Cvetice so zemljin nasmeh

Razstava šalov z motivi cvetja izpod rok Zvezde Malej.

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.
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Prireditve za otroke
Pravljična jogica za otroke
Petek, 4., 11., 18.,
25. 5.,
16:30
Petek, 4. 5.,
17:00

Radovljica

Bled

Ponedeljek, 7. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Sreda, 9. 5. ,
17:00

Dom Joža
Ažmana,
Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 10. 5.,
17:00

Radovljica

Petek, 11. 5.,
17:00

Bled

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.

Živalske prigode

Delavnico za otroke bo vodil Bojan Turunčič.

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.

Muca copatarica

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

Muca copatarica

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

Cvetlična delavnica

Cvetlično delavnico za otroke, na kateri bodo izdelali košarice s cvetjem, bo pripravil Srečo Koren.

Beremo s tačkami

Torek, 15. 5.,
16:30

Radovljica

Torek, 15. 5.,
17:00

Gorje

Sreda, 16. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 17. 5.,
17:00

Radovljica

Petek, 18. 5.,
17:00

Bled

Sreda, 23. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 24. 5.,
17:00

Radovljica

Sreda, 30. 5.,
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 04 537 39 00.

Beli mucek

Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru.

Cvetlična delavnica

Cvetlično delavnico za otroke, na kateri bodo izdelali košarice s cvetjem, bo pripravil Srečo Koren.

Radovedni medvedek

Pravljica o medvedku, deklici in trenutku, ki je pravljico spremenil v resnično zgodbo. Zgodbo o
trenutku nepremišljenosti in nepozornosti bo pripovedovala Darinka Kobal.

Beli mucek

Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru.

Slikajmo se

Delavnico za otroke bo vodil Bojan Turunčič.

Mavrica

Ustvarjalno delavnico za otroke bo vodila Larisa Smirnova.

Beli mucek

Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru.
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Četrtek, 31. 5.,
17:00

Radovljica

Beli mucek

Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru.

Razstave za otroke
Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 9. 2017–
7. 5. 2018

vse enote

Moja prva knjiga

Svoje knjigice bodo razstavljali učenci 5. razredov OŠ A. T. L. Radovljica pod mentorstvom učiteljic.

Igra barv

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z učiteljicama
Bernardo Mikelj in Janjo Cvetek.

Vse cveti

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Polono Oblak Golobič.

Cvetoča pomlad

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Melite
Jensterle.

Pisana pomlad, imam te rad!

Razstava likovnih del učencev iz podružnične osnovne šole Bohinjska Bela.

Cvetoča pomlad

Razstava likovnih del učencev iz podružnične osnovne šole Ribno.

Majsko cvetje

Razstava likovnih izdelkov učencev OPB podružnične šole Begunje pod mentorstvom Saše Hrovat.

Pomlad je v vas prišla

Razstava knjig s pomladno in cvetlično tematiko.

Gibalno ustvarjalni vrtiljak

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Gorje pod mentorstvom strokovnih delavk.

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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