mesečni program
Oktober 2018

Prireditve za odrasle
Medgeneracijsko sožitje in soustvarjanje namesto predsodkov o staranju in starejših ljudeh
Ponedeljek, 1. 10.,
17:00

Torek, 2. 10.,
19:30
Sreda, 3. 10.,
18:00

Bled

Radovljica

Na okrogli mizi bomo spregovorili o življenju starejših ljudi v občini Bled. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanja, kakšni so pogoji za bivanje starejših v našem kraju, kako Občina, ustanove, zavodi,
društva in drugi skrbijo zanje in katere dejavnosti jim organizirajo, kako so te organizacije povezane
med seboj. Predvsem pa nas bo zanimalo, kako lahko starejši s svojim znanjem, talenti, sposobnostmi in izkušnjami pomagajo družbi, v kateri živijo. Sodelovali bodo predstavniki/ce ustanov, zavodov, društev, skupin, ki se srečujejo in delajo s starejšimi. Okroglo mizo bo vodila Anica Svetina,
podpredsednica DU Bled in predsednica Območnega združenja RK Radovljica.

K2

Potopisno predavanje Tomaža Rotarja o njegovem zadnjem vzponu na drugo najvišjo goro na
svetu - K2.

Fragmenti
Bled

Otvoritev slikarske razstave del članov Slikarskega društva Atelje Bled z upodobitvami starih blejskih vil in njihove okolice kot delcev naše kulturne dediščine. Kulturni program otvoritve razstave bo
popestrila pevska skupina »Vučce« iz Gorij.

Pogorje Jelovica in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila
Torek, 9. 10.,
19:30

Radovljica

Domačin iz Predtrga v Radovljici, Franci Valant, je že kot mlad fant oboževal gozdove Jelovice. Pri
86. letih se je lotil zbiranja zgodovinskih podatkov o gozdovih Jelovice in dejavnosti vaščanov iz
naselij okoli Jelovice. Zbrane podatke in posebnosti je zapisal v knjigi. Izdal jo je letos v samozaložbi, z namenom zabeležiti dogodke in pričevanja starih ljudi, da ne gredo v pozabo, da ostanejo
dostopne tudi zanamcem.

Dojenčkov jok je njegova komunikacija
Sreda, 10. 10.,
10:00

Četrtek, 11. 10.,
18:00

Radovljica

Bled

Dojenčkov jok je lahko za starše prava nočna mora, ki se dogaja tudi podnevi! Nikomur ni lahko pri
srcu, ko posluša jok svojega otročka, in rad bi mu pomagal. Obstaja več vrst joka in ko jih prepoznamo, z dojenčkom lažje komuniciramo; ko namreč ugotovimo, kaj nam dojenček s svojim jokom želi
povedati, se odzovemo hitreje in tako tudi lažje pomirimo otroka. Spregovorili bomo tudi o tem,
ali se odzvati na dojenčkov jok ali ne ter o najuspešnejših strategijah za pomiritev. Predavanje vodi
Petra Arula, mama Pisanih osrečevalnic in Jogice; vabljeni ste skupaj s svojimi dojenčki.

Nazaj k naravi — izdelava naravnih ovojev ali folij za shranjevanje in nakupovanje
hrane

Izdelali bomo krpe iz čebeljega voska in si ogledali še ostale načine uporabe tovrstnih krpic. Izvajalka: Alenka Kleindienst Endliher. Srečanje organizira Medgeneracijski center Bled.

S pomočjo sporočil iz sanj do boljših odnosov
Vsak odnos v dobrem in slabem soustvarjamo sami — ljubezenski, prijateljski, starševski, delovni,

nenazadnje tudi odnos s samim sabo. Nekaterih stvari se zavedamo, nekaterih ne in zlasti te lahko
nepredvidljivo vplivajo na naš odnos in pogled na življenje ter občutek sreče. Sanje kot specifičen
izraz nezavednega nudijo odličen pripomoček za razumevanje našega nezavednega mišljenja in
ravnanja. Predavateljica: mag. Urška Ajdišek, jungovska analitičarka, psihoterapevtka za odrasle,
mladostnike in otroke ter jungovski coach.

Petek, 12. 10.,
17:30

Radovljica

Ponedeljek, 15. 10.,
16:00

Radovljica, Ob prvem svetovnem dnevu ožviljanja
pred
Ob prvem svetovnem dnevu ožviljanja, ki bo 16. oktobra, bodo pred vhodom v knjižnico, inštruktorvhodom ji projekta Oživimo srce in bolničarji OZ RK Radovljica, prikazali postopke oživljanja.
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Prireditve za odrasle
Srčnost in moč – vira poguma
Torek, 16. 10.,
19:30

Radovljica

Sreda, 17. 10.,
09:00

Radovljica

Slovensko društvo hospic v sodelovanju s Knjižnico A. T. Linharta Radovljica vabi na Hospickafe,
to je pogovorni večer, kjer bomo odkrito spregovorili o strahovih, ki jih živimo, zlasti o strahovih pred
boleznijo in umiranjem, hkrati pa tudi o radostih, pogumu in srčnosti ter ljubezni do sočloveka.
Gosta bosta znameniti zakonski par Pogačar, Eva in Miro, gorska reševalca, človeka, ki ljudem v stiski podarjata svoj čas, ljubezen, pogum, nesebičnost. Prisrčno vabljeni na prijeten večer in pogovor
z gostoma. Dogodek bo vodila prostovoljka hospica Vesna Podlogar.

Bralni klub

Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. Vabljeni!

Kot bi Luna padla na Zemljo
Četrtek, 18. 10.,
19:30

Bled

S knjigami je podobno kot z obiski – nekatere so še posebej dolgo pričakovane. Ko pridejo, je kot
bi Luna padla na Zemljo. Ena takšnih je tudi biografija ene največjih slovenskih igralk 20. stoletja,
Milene Zupančič, ki je letošnjega aprila izšla pri založbi Beletrina. Skupaj s pisateljem Tadejem Golobom sta ustvarila neizmerno dragoceno besedilo, v katerem skozi igralkino življenjsko pripoved
(po)doživimo našo polpreteklo zgodovino ter premislimo številne velike sodobne dileme. Tenkočutno, duhovito in premišljeno poročilo o življenju, nad katerim je »Bog ornk roko držal«. Z gostoma se
bo pogovarjala Romana Purkart.

Doživi več kot film!

Ljubitelji filmske umetnosti, vabljeni, da skupaj z nami filmsko preživite petkov večer. Ogledali
si bomo kratke filme, ki so jih posneli mladi iz vse Slovenije. Predvajan bo tudi film radovljiškega
režiserja Oskarja Šubica Ita (B)rina, ki ga je skupaj s svojo ekipo posnel avgusta v okviru maratona
kratkega filma Muvit/6x60 v Sežani in osvojil drugo nagrado žirije ter nagrado občinstva. Ogledu filmov bo sledil pogovor z ustvarjalci o njihovih filmih. Več informacij o dogodku in programu najdete
na spletni strani: www.soos.si in na Facebooku: SOOS.

Petek, 19. 10.,
17:00

Radovljica

Sobota, 20. 10.,
10:00

Radovljica, Ob prvem svetovnem dnevu ožviljanja
pred
Ob prvem svetovnem dnevu ožviljanja, ki bo 16. oktobra, bodo pred vhodom v knjižnico, inštruktorvhodom ji projekta Oživimo srce in bolničarji OZ RK Radovljica, prikazali postopke oživljanja.

Predavanje o rakih prebavil
Ponedeljek, 22. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Torek, 23. 10.,
19:30

Radovljica

Združenje EuroapColon Slovenija organizira predavanje na temo raka prebavil. Pri poslušalcih želijo vzbuditi zavedanje o pomenu čim zgodnejšega prepoznavanja vseh rakov prebavil in kam se je
treba obriti, če zaznamo katerega od znakov. Predavala bo Marija Ignjatović, dr. med. spec. intern.
onkologije. Po predavanju bo pogovor udeležencev s predavateljico.

Preseganje smrti

Literarni večer z avtorico Natalijo Šimunović bosta popestrila igralec Jernej Gašperin, kot interpret
besedila, in Maša Cilenšek s svojo glasbeno zasedbo.

Predstavitev ideje o ustanovitvi krajinskega parka Blejski kot
Četrtek, 25. 10.,
18:00

Petek, 26. 10.,
17:00

Bled

V Društvu za varstvo okolja Bled že dlje časa razmišljajo o večji in strokovnejši zaščiti blejske narave ter krajinskih in kulturnih posebnosti Blejskega kota. Zelena destinacija bi si zaslužila strokovno
in celostno obravnavo tega našega prostora, ne v smislu preprečevanja razvoja, novogradenj in še
česa, ampak dejanskega zelenega razvoja Blejskega kota z vsemi vsebinami naravovarstva, turizma, kmetijstva, obrti in gospodarstva. K pogovoru bodo povabili predstavnike nekaterih Krajinskih
parkov v Sloveniji.

Nalezljive bolezni od A do Ž
Radovljica

Urška Sedlar, dipl.medicinska sestra, bo spregovorila o nalezljivih boleznih v predšolskem obdobju,
kakšni so znaki bolezni, kdaj otrok ostane doma, kdaj gre lahko ponovno v vrtec oz. šolo, kaj lahko
sami storijo starši doma …
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Razstave za odrasle
Fragmenti
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Knjižnice
Bled,
Kropa,
Gorje in
Radovljica

8. 9.–8. 10.

Knjižnica
Bled

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Slikarska razstava del članov Slikarskega društva Atelje Bled z upodobitvami starih blejskih vil in
njihove okolice kot delcev naše kulturne dediščine. Razstavo bodo popestrili fragmenti iz edinstvene zbirke Vojka Zavodnika o Arnoldu Rikliju, »sončnem dohtarju«, začetniku turizma na Bledu
in fragmenti iz obsežne dokumentacije Janija Plemlja o gradnjah pokojnega stavbenika Ivana
Plemlja.

Novletni okraski

Razstavo noletnih okraskov iz steklenih perlic bo pripravila Tatjana Lukač.

Ta veseli knjižni svet

Branje je užitek, zato smo za vas že devetič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k
sodelovanju.

Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju

Razstava knjig o športu in zdravju ob Evropskem tednu športa in nacionalnem mesecu skupnega
branja.

Ta veseli knjižni svet

Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že deveto leto zapored s seznama odličnih literarnih del izberite, preberite in ocenite 6 proznih del in eno pesniško zbirko.

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.
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mesečni program
Oktober 2018

Prireditve za otroke
Ponedeljek, 1. in
15. 10.,
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.

Beremo s tačkami

Torek, 2. in 16. 10.,
17:00

Radovljica

Sreda, 3., 10., 17.,
24. 10.,
16:45

Radovljica

Sreda, 3. 10.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana
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 01.

Ta veseli klub

Vsi otroci od 5. do 11. leta vabljeni na prijetno druženje ob družabnih igrah, ročnih delih in svetopisemskih zgodbah, ki ga organizira Društvo Več Radovljica v sodelovanju z društvom Vesela novica.

Prijatelja za vedno

Lisička in Medved sta zelo nenavadna prijatelja. Ona je majhna, on pa velik, ona hitra, on počasen.
Vendar sta kljub razlikam najboljša prijatelja in imata drug drugega najraje. Igrana predstava
Gledališča Makarenko je prijazna, zabavna in otrokom sporoča, da se prijatelji ne smejo prepirati,
če pa do prepira pride, pa se morajo znati opravičiti in si odpustiti.

Prijatelja za vedno
Četrtek, 4. 10.,
17:00

Petek, 5., 12., 19.,
26. 10.,
15:30
Petek, 5., 12., 19.,
26. 10.,
16:30

Radovljica

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.

Pravljična jogica za otroke
Radovljica

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 izvajamo na uricah pravljične
jogice. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Čebelica Cvetka

Petek, 5. 10.,
17:00

Bled

Petek, 5. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Sreda, 10. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 11. 10.,
17:00

Lisička in Medved sta zelo nenavadna prijatelja. Ona je majhna, on pa velik, ona hitra, on počasen.
Vendar sta kljub razlikam najboljša prijatelja in imata drug drugega najraje. Igrana predstava
Gledališča Makarenko je prijazna, zabavna in otrokom sporoča, da se prijatelji ne smejo prepirati,
če pa do prepira pride, pa se morajo znati opravičiti in si odpustiti.

Čebelica Cvetka iz Čebelarskega muzeja v Radovljici bo v knjižnico priletela na obisk z muzejskim
kovčkom, v katerem ima veliko zanimivih predmetov. Pokazala jih bo mladim obiskovalcem, jim
razložila, za kaj se uporabljajo, in jim prebrala knjigo Iz dnevnika čebelice Medke.

Otroci v pravljičnem svetu živali
Pravljična ura z Ivo in Valči.

Čebelica Cvetka

Čebelica Cvetka iz Čebelarskega muzeja v Radovljici bo v knjižnico priletela na obisk z muzejskim
kovčkom, v katerem ima veliko zanimivih predmetov. Pokazala jih bo mladim obiskovalcem, jim
razložila, za kaj se uporabljajo, in jim prebrala knjigo Iz dnevnika čebelice Medke.

Čebelica Cvetka
Radovljica

Čebelica Cvetka iz Čebelarskega muzeja v Radovljici bo v knjižnico priletela na obisk z muzejskim
kovčkom, v katerem ima veliko zanimivih predmetov. Pokazala jih bo mladim obiskovalcem, jim
razložila, za kaj se uporabljajo, in jim prebrala knjigo Iz dnevnika čebelice Medke.
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Prireditve za otroke
Petek, 12. 10.,
17:00

Bled

Jesenska pravljica

Jesensko obarvano pravljico in mini ustvarjalno delavnico bo pripravila Sara Klemenčič.

Prijatelja za vedno
Torek, 16. 10.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Lisička in Medved sta zelo nenavadna prijatelja. Ona je majhna, on pa velik, ona hitra, on počasen.
Vendar sta kljub razlikam najboljša prijatelja in imata drug drugega najraje. Igrana predstava
Gledališča Makarenko je prijazna, zabavna in otrokom sporoča, da se prijatelji ne smejo prepirati,
če pa do prepira pride, pa se morajo znati opravičiti in si odpustiti.

Žiga špaget osvaja dekleta!
Sreda, 17. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Nadaljevanje tipanke Žiga špaget gre v širni svet z naslovom Žiga špaget je za punce magnet je
posebna slikanica: poleg običajnega besedila in ilustracij skriva polno presenečenj. Spoznali ga
bomo tudi s pomočjo japonskega gledališča kamišibaj. Slikanico bo predstavila avtorica dr. Aksinja
Kermauner.

Žiga špaget osvaja dekleta!
Četrtek, 18. 10.,
17:00

Radovljica

Nadaljevanje tipanke Žiga špaget gre v širni svet z naslovom Žiga špaget je za punce magnet je
posebna slikanica: poleg običajnega besedila in ilustracij skriva polno presenečenj. Spoznali ga
bomo tudi s pomočjo japonskega gledališča kamišibaj. Slikanico bo predstavila avtorica dr. Aksinja
Kermauner.

Prijatelja za vedno
Petek, 19. 10.,
17:00

Bled

Sreda, 24. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 25. 10.,
17:00

Radovljica

Lisička in Medved sta zelo nenavadna prijatelja. Ona je majhna, on pa velik, ona hitra, on počasen.
Vendar sta kljub razlikam najboljša prijatelja in imata drug drugega najraje. Igrana predstava
Gledališča Makarenko je prijazna, zabavna in otrokom sporoča, da se prijatelji ne smejo prepirati,
če pa do prepira pride, pa se morajo znati opravičiti in si odpustiti.

Jesenska pravljica

Jesensko obarvano pravljico in mini ustvarjalno delavnico bo pripravila Sara Klemenčič.

Jesenska pravljica

Jesensko obarvano pravljico in mini ustvarjalno delavnico bo pripravila Sara Klemenčič.

Žiga špaget osvaja dekleta!
Petek, 26. 10.,
17:00

Bled

Nadaljevanje tipanke Žiga špaget gre v širni svet z naslovom Žiga špaget je za punce magnet je
posebna slikanica: poleg običajnega besedila in ilustracij skriva polno presenečenj. Spoznali ga
bomo tudi s pomočjo japonskega gledališča kamišibaj. Slikanico bo predstavila avtorica dr. Aksinja
Kermauner.

Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

vse enote

1. 9. 2018–
30. 3. 2019

vse enote

Prišla je jesen

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentoricama Mihelo Odar in Andrejo Rozman.

Barve jeseni

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda POŠ Srednja vas z mentorico Natašo Korošec.

Gremo v naravo

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a razreda OŠ Lesce pod mentorstvom Mojce Slivnik.

Jesensko listje

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. aB razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

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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