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1.–19. 9. Bled

Blaž Kumerdej
Razstava o Blažu Kumerdeju (1738—1805), slovenskem razsvetljencu, pedagogu, prevajalcu in 
jezikoslovcu, je nastala leta 2010 v sodelovanju Muzejev radovljiške občine – Mestnega muzeja 
Radovljica, Občine Bled in Zavoda za kulturo Bled. Potujoča razstava o blejskem rojaku predstavlja 
evropske in slovenske razmere ter Bled v drugi polovici 18. stoletja, šolstvo tistega časa, slovenske 
razsvetljence–Kumerdejeve sodobnike ter njegovo rodbino, življenjsko pot, tiskano in rokopisno 
dediščino in zgodovinski spomin nanj. Ob 280-letnici rojstva Blaža Kumerdeja se razstava vrača v 
blejsko knjižnico, ki se po njem imenuje.

Ves mesec Bled

Razstava unikatnih izdelkov Lane Berden 
Lana Berden se predstavlja s kreativnimi unikatnimi izdelki,  kot so toaletne torbice, torbice za vse 
priložnosti, denarnice in drobna darila, ki jih ustvarja z ljubeznijo in ki je vtkana v prav vsak šiv ter 
droben detajl. Zaščitni znak njenih kreacij so čipke, ki dajejo izdelkom še poseben čar. 

Ves mesec Radovljica
Stare analogne fotografske kamere 
Fotograf in mentor mladine, častni član Fotograskega društva Radovljica, prejemnik najvišje foto-
grafske nagrade plakete Janeza Puharja FZ Slovenije, Ivan Pipan (1923—2017).

Ves mesec Radovljica
Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice 
Arhitekturna razstava o nastajanju Vurnikovega trga in Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovlji-
ca. 

Ves mesec Radovljica

Vurnikov trg s knjižnico A. T. Linharta 
Fotografi FD Radovljica smo sledili gradnji Vurnikovega trga skozi vse faze nastajajočega trga. In 
dočakali smo otvoritev nove stavbe knjižnice A. T. Linharta ter prihod zadnje knjige. Vse to smo 
zabeležili in prenesli na fotografski papir in vas vabimo, da si ogledate nastajanje novega radovlji-
škega knjižnega hrama. 

8. 9.–8. 10. Bled
Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju 
Razstava knjig o športu in zdravju ob Evropskem tednu športa in nacionalnem mesecu skupnega 
branja.

Prireditve za odrasle

Razstave za odrasle

Četrtek, 20. 9., 
19:30 Radovljica

Glasova preja
Diplomat, pravnik, politik, profesor in gorenjski rojak dr. Ernest Petrič je dejavno sodeloval v ključ-
nih dogajanjih novejše zgodovine Slovenije. Svojo razgibano poklicno pot je povzel v knjigi Spomini 
in spoznanja. Vodila ga je od vlade Staneta Kavčiča do prizadevanj za mednarodno uveljavitev 
slovenske države in utrditev te iste kot pravne države. Že drugič bo gost Glasove preje, z njim se bo 
pogovarjal Miha Naglič. Pokrovitelj preje je Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica.

Torek, 25. 9., 
19:30 Radovljica

Rozine rozince
Andrej Rozman Roza sodi med sodobne klasike. Dobrohoten humor se spreminja v žgočo satiro, 
kultni junaki postanejo figure  z dražljivim ščepcem  čilija sodobne resnice.  Podoba, ki nam jo kaže, 
je včasih zverižena, včasih poletava, vedno pa prava.  Zelo dobro pozna »kokoško« Slovenijo, ima rad 
njene pristne ljudi, tiste, ki samo hodijo krast njena jajca, pa nepreklicno ošvrkne do kosti. Predsta-
vo bodo v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja premierno uprizorili igralci in igralke 
Linhartovega odra.
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Dotik narave 
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.

8. 9.–8. 10. Kropa
Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju
Razstava knjig o športu in zdravju ob Evropskem tednu športa in nacionalnem mesecu skupnega 
branja.

Ves mesec Srednja vas 240 letnica prvega vzpona na Triglav 
Praznovanju častitljivega praznovanja se pridružuje knjižnica s priložnostno razstavo. 

8. 9.–8. 10. Gorje
Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju
Razstava knjig o športu in zdravju ob Evropskem tednu športa in nacionalnem mesecu skupnega 
branja. 

10.–28. 9. Radovljica

Nagradni foto natečaj
Konec avgusta se je zaključil nagradni foto natečaj, ki je potekal v prostorih nove knjižnice. Sodelu-
joči so se z objavo fotografije knjige, bralnega kotička ali katerikoli drugega prostora v novi knjižnici 
potegovali za pet nagrad. 

8. 9.–8. 10. Knjižnica 
Lesce

Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju
Razstava knjig o športu in zdravju ob Evropskem tednu športa in nacionalnem mesecu skupnega 
branja. 

8. 9.–8. 10. Knjižnica 
Begunje

Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju
Razstava knjig o športu in zdravju ob Evropskem tednu športa in nacionalnem mesecu skupnega 
branja. 

1.–30. 9. vse enote

Skodelica kave 
Letos, ob stoletnici smrti pisatelja, esejista in politika Ivana Cankarja, bomo pokukali med vrstice 
njegovih del. Preberite eno izmed njegovih knjigi, izpišite najljubši citat in knjižnica vas bo nagradi-
la s skodelico močno kave. 

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.

Razstave za odrasle
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Prireditve za otroke
Sreda, 12. 9., 
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.

Petek, 14. 9., 
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.

Petek, 14. 9., 
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.

Ponedejek, 17. 9., 
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, 18. 9., 
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.

Sreda, 19. 9., 
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.

Petek, 21. 9., 
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.

Petek, 21. 9., 
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.

Sobota, 22. 9., 
15:00

Ob jezeru 
na travniku 

Vile 
Prešeren in

Glasbeni 
paviljon v 
Zdravili-

škem parku 
Bled

Pripovedka Vilinsko jezero 
Vilinsko jezero je pripovedka naših daljnih prednikov, ki jo je s svojo izbrano poetičnostjo opleme-
nitila Biserka Lazar z Bleda. Ilustratorko Anjo Bunderla pa so vile, škrati in druga bitja narave zvabili 
na njihov čarni Bled, da ga je z vso barvno in strukturno tankočutnostjo prelila na platno v vidni 
svet. Pravljico bosta ob zanimivih zvokih glasbil prebrala Anja Bunderla in Andrej Jalen. Po
končani pravljici bo sledila mini ustvarjalna delavnica.
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11. 6.–11. 9. vse enote

Poletavci in NajPoletavci 
Med počitnicami se lahko otroci od 7. do 12. leta pridružite skupini POLETAVCEV – poletnih bralcev. 
30 dni bereš pol ure na dan in vodiš dnevnik branja. Bereš lahko karkoli: knjige, stripe, časopisne 
članke, revije, recepte ... NajPoletavci so mladi od 13. do 16. leta, ki preberejo 3 knjige in na koncu 
izpolnijo obrazec na naši spletni strani. Več informacij je objavljenih na naši spletni strani.

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. 2018– 
30. 3. 2019 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, 26. 9., 
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, 27. 9., 
17:00 Vrnikov trg

Poletavci in NajPoletavci 
Sodelujoči bralci si bodo na Vurnikovem trgu pred Knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica 
lahko ogledali zabavno predstavo Mini cirkus Bufeto. Vabila bomo poslali po pošti.

Petek, 28. 9., 
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.

Petek, 28. 9., 
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.

Prireditve za otroke


