mesečni program
November 2018

Prireditve za odrasle
Kranjcev prvi poet – 260 let od rojstva Valentina Vodnika
Ponedeljek, 5. 11.,
18:00

Bled

Torek, 6. 11.,
19:30

Radovljica

Petek, 9. 11.,
19:30

Radovljica

Vodnika po področjih njegovega delovanja lahko označimo predvsem za pesnika, časnikarja, strokovnega pisca in jezikoslovca. Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan ga predstavljata na gostujoči
razstavi Gorenjskega muzeja. Otvoritev razstave bodo popestrili člani Kulturnega društva Valentina Vodnika Koprivnik.

Antarktika

Barbara Popit bo predstavila osnovne značilnosti ledenega kontinenta, zgodovino odkritja ter
popeljala poslušalke in poslušalce po čudoviti neokrnjeni naravi na koncu sveta.

K2

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

LEGO robotika
Sobota, 10. 11.,
08:30

Radovljica

Kdo ne pozna lego kock in koga ne mika, da bi vsaj enkrat v življenju pokukal v svet robotike. Tokrat
bo imela priložnost za to mlajša generacija. Vabljeni vsi starejši od 8 let, da se pridružite delavnici,
kjer boste sestavljali in programirali novonastale robote. Obilo druženja, učenja in ustvarjanja.
Prijavnico najdete v knjižnici. Delavnico bosta vodila Žan in Toni, študenta naravoslovno-tehniških
vsebin.

Najstarejše planine pod Triglavom: Krstenica, Bošinka, Klek
Ponedeljek, 12. 11.,
17:30

Torek, 13. 11.,
19:30

Bohinjska
Bistrica

Planine, ki ležijo nad gozdno mejo, so bile primerne za pašo živino verjeto že v rimskem času.
Vendar, kako lahko vemo, da so bile obljudene tako zgodaj? Kdo so bili ti obiskovalci planin in ali so
morda tudi rudarili? O vsem tem bo tekla beseda na predavanju, ki ga bo imela Mija Ogrin, arheologinja in muzejske svetovalka.

Pogovori z Erosom
Radovljica

Predstavitev knjige Pogovori z Erosom, dr. Lucije L. Mulej Mlakar. Mar je srečanje z Erosom res eno
takšnih, ki nas za vedno spremeni? Avtorica pravi, da je ljubezen zadnja skrivnost boga – njen cilj je,
da nas presvetli, s čimer postanemo boljši ljudje.

Špansko-slovenski literarni stiki
Torek, 13. 11.,
19:30

Bled

Okrogla miza z branjem. Sodelujejo Juan Kruz Igerabide, Beñat Sarasola, Urška P. Černe, Barbara
Pregelj (moderatorka in tolmačka). Večer bo v slovenskem jeziku, prebrani pa bodo tudi odlomki iz
prevodov gorenjskih prevajalcev Alenke Bole Vrabec in Nika Koširja. Za kulturni program bo poskrbela Ženska skupina Triglavske rož'ce KD Bohinj z zborovodkinjo Urško Zupančič.

Moj dojenček spi kot dojenček

Sreda, 14. 11.,
10:00

S poznavanjem temeljnih značilnosti spanja bomo poskusili razumeti cikel spanja pri otrocih in
Radovljica, se nanj tudi primerno odzivati. Govorili bomo tudi o t. i. nežnih metodah učenja spanja, pomenu
pravljična družinske postelje in različnih načinih uspavanja dojenčkov, tako da smo zjutraj naspani vsi: otroci
soba
in starši. Raziskovali bomo vzroke za pogosto zbujanje ponoči in se pogovorili o možnih rešitvah.
Predavala bo Alenka Benedik, svetovalka za dojenje (IBCLC, LLLI) in nošenje; Inštitut za dojenje
Rumina. Vabljeni skupaj z dojenčki!

Sanje kot edinstven pripomoček za razumevanje naših bolečin
Četrtek, 15. 11.,
19:30

Bled

Predavateljica, mag. Urška Ajdišek, jungovska analitičarka, psihoterapevtka za odrasle, mladostnike
in otroke ter jungovski coach, bo spregovorila o sanjah, ki se na prvi pogled zdijo brez glave in repa,
a nosijo zelo subtilna sporočila, kje se nahajamo. Kažejo nam, če smo v psihološkem ravnovesju ali
nas nekaj obremenjuje, včasih se v njih zrcalijo celo telesna bolezenska stanja.
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Prireditve za odrasle
Petek, 16. 11.,
17:30

Radovljica

Jesenska pesem — medgeneracijski umetniški večer

Sodelujejo ŽPZ Lipa-Sekcija DU Radovljica, Bralni klub LUR in solo pevci Glasbene šole Jesenice iz
razreda Andreje Geržina. Doživite jesen v vsej njeni lepoti.

LEGO robotika

Kdo ne pozna lego kock in koga ne mika, da bi vsaj enkrat v življenju pokukal v svet robotike. Tokrat
bo imela priložnost za to mlajša generacija. Vabljeni vsi starejši od 8 let, da se pridružite delavnici,
kjer boste sestavljali in programirali novonastale robote. Obilo druženja, učenja in ustvarjanja.
Prijavnico najdete v knjižnici. Delavnico bosta vodila Žan in Toni, študenta naravoslovno-tehniških
vsebin.

Sobota, 17. 11.,
08:30

Radovljica

Ponedeljek, 19. 11.,
10:00, 17:00

Radovljica

Torek, 20. 11.,
11:00

Radovljica,
Na dan splošnih knjižnic bo v knjižnici potekala osrednja slovesnost in dan brezplačnega prvega
dvorana
vpisa v knjižnico.

Dan odprtih vrat

Ob tednu splošnih knjižnic bi vam naš dom tisočerih zgodb radi tudi bolj podrobno predstavili.
Zborno mesto za voden ogled bo v Kavarni Knjižnica.

Moja knjižnica praznuje

Preko reke, na biciklu
Torek, 20. 11.,
19:30

Radovljica

Sreda, 21. 11.,
09:00

Radovljica

Sreda, 21. 11.,
18:00

Radovljica

KUD Casa de Kamna, ki promovira kulturo Argentine in južne Amerike predstavlja pisateljico Cecilio Prenz Kopušar, prof. in raziskovalko na humanističnem oddelku tržaške univerze, in njen roman
Z biciklom preko reke. Knjiga je doslej prevedena v tri jezike. Gostje večera bodo dr. Maja Šabec,
prof. španske književnosti na FF, Zoran Hamović, direktor založbe Clio iz Beograda, in Zoran Simić,
vodja festivala Vrisak z Reke. Večer bo povezovala Alenka Bole Vrabec.

Bralni klub

Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi Ko šepetajo ciprese, avtorice Yvette Manessis Corporon.

Evropsko leto kulturne dediščine

Ob tednu splošnih knjižnic bi vam radi pokazali tudi kratek film o zgodovini in razvoju knjižničarstva v Radovljici. Film je delo mladih domačinov, ki ustvarjajo pod imenom SOOS Production.

Nov zaklad v blejski knjižnici
Četrtek, 22. 11.,
19:30

Bled

Ob odhodu dolgoletnega direktorja Lip-a Bled Alojza Burja v pokoj, podjetje Knjižnici Blaža
Kumerdeja Bled podarja komplet celotnega prevoda knjig Slava vojvodine Kranjske. Ob slavnostni
predaji dragocenega gradiva, bosta o eni najpomembnejših znanstvenih del o Kranjski spregovorila, eden od njenih prevajalcev Primož Debenjak in blejski župan Janez Fajfar.

Na brzicah življenja
Torek, 27. 11.,
19:30

Sreda, 28. 11.,
18:00

Radovljica

Arhitekt Boris Leskovec bo v sliki in besedi predstavil monografijo o življenjski poti arhitekta Ivana
Vurnika in njegove žene slikarke Helene Kottler Vurnik. Življenjska pot obeh vrhunskih umetnikov
je bila zaznamovana z ambivalentnostjo njunih značajev, pa tudi s časom, prostorom in družbenim
okoljem, v katerem sta živela in ustvarjala.

Nazaj k naravi — Domača lekarnica v jesensko-zimskem času
Bled

Spoznali bomo najpogostejše zdravstvene tegobe tega časa in načine kako si pri tem pomagamo z
naravo. Na praktičnih primerih bomo spoznali bogastvo zelišč, ki nam pri tem pomagajo. Izvajalka:
Alenka Kleindienst Endliher. Srečanje organizira Medgeneracijski center Bled.

Brodolomci na splavu Meduze
Četrtek, 29. 11.,
18:00

Bled

V Društvu za varstvo okolja Bled so pripravili predavanje Antona Komata, ki bo spregovoril o
racionalizmu, ko so v središče postavili Človeka in njegovo voljo do moči skozi malikovanje tehnike
in denarja. Žrtev tega prevrata je Narava. Informacijska tehnologija sedaj odpravlja Človeka in na
tron postavlja Stroj. Samooklicani gospodar sveta postaja suženj lastne stvaritve. Moramo zavrniti
malike sedanjosti, sicer nas bodo pahnili kot brodolomce na splav Meduze.

Preventiva raka
Petek, 30. 11.,
17:00

Radovljica

Predavanje o najbolj pogostih oblikah raka pri moških in pri ženskah, kam se lahko obrnemo za preventivne preglede… Na voljo bodo tudi modeli dojk in moda za prikaz samopregledovanja tumorjev
– benignih in malignih; in pa model črevesja. Predavala bo Urška Sedlar, dipl.medicinska sestra, ZD
Radovljica.
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Razstave za odrasle
Razglednice z juga
Ves mesec

Radovljica

V knjižnici je na ogled zanimiva razstava Postales de Sur, Razglednice z juga Griselde Andree Delovo. Fotografije prikazujejo pokrajine Brazilije in Argentine v štirih zbirkah: Mesto Karioka, Zbirka iz
misijonov, La Plata, čarobno mesto in Razglednice z juga.

Novoletne kroglice in drugi personalizirani božični izdelki
Ves mesec

Bled

Z razstavo personaliziranih božičnih izdelkov vas bo razveselila Imilsy Arencibia Hernandez.
Izdelki, ki bodo na najbolj pričakovano magično obdobje leta ne samo polepšali vaš dom, ampak so
lahko tudi idealno darilo za vaše družinske člane, prijatelje, sodelavce ali goste.

Kranjcev prvi poet – 260 let od rojstva Valentina Vodnika
Ves mesec

Bled

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

V letošnjem letu mineva 260 let od rojstva Valentina Vodnika. Včasih so Vodnikov rojstni dan praznovali z večdnevnimi slavnostmi, Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan pa sta prvega slovenskega
pesnika počastili z razstavo Gorenjskega muzeja iz Kranja.

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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Prireditve za otroke
Petek, 2., 9., 16., 23.,
30. 11.,
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.

Pravljična jogica za otroke

Petek, 2., 9., 16., 23.,
30. 11.,
16:30

Radovljica

Ponedeljek, 5. in
19. 11.,
17:00

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

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, 6. in 13. 11.,
17:00

Radovljica

Sreda, 7., 14., 21.,
28. 11.,
16:45

Radovljica

Sreda, 7. 11.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 8. 11.,
17:00

Radovljica

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.

Kje je lešnik?

Lutkovna predstava o prijaznosti, ljubeznivosti in prijateljstvu v izvedbi Teatra za vse.

Kje je lešnik?

Lutkovna predstava o prijaznosti, ljubeznivosti in prijateljstvu v izvedbi Teatra za vse.

Eksotične živali pri nas doma
Petek, 9. 11.,
17:00

Bled

Na delavnici boste lahko videli nekatere najpogostejše eksotične živali, ki jih imamo doma kot
hišne ljubljenčke. Pogovorili se bomo o tem kako pravilno poskrbimo zanje, kje jih lahko kupimo in
prijavimo. Seveda jih boste tudi pobožali ter tako spoznali razliko med gladko in sluzasto, hrapavo
in luskasto in mehko in kosmato kožo, ki jo imajo te nekoliko drugačne živali. Delavnico bo pripravilo Društvo Bioexo iz Ljubljane.

Lego robotika
Sobota, 10., 17. 11.,
08:30

Radovljica

Kdo ne pozna lego kock in koga ne mika, da bi vsaj enkrat v življenju pokukal v svet robotike. Tokrat
bo imela priložnost za to mlajša generacija. Vabljeni vsi starejši od 8 let, da se pridružite delavnici,
kjer boste sestavljali in programirali novo nastale robote. Obilo druženja, učenja in ustvarjanja.
Prijavnico najdete v knjižnici. Delavnico bosta vodila Žan in Toni, študenta naravoslovno-tehniških
vsebin.

Eksotične živali pri nas doma
Sreda, 14. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Na delavnici boste lahko videli nekatere najpogostejše eksotične živali, ki jih imamo doma kot
hišne ljubljenčke. Pogovorili se bomo o tem kako pravilno poskrbimo zanje, kje jih lahko kupimo
in prijavimo. Seveda jih boste tudi pobožali ter tako spoznali kožo, ki jo imajo te nekoliko drugačne
živali. Delavnico bo pripravilo Društvo Bioexo iz Ljubljane.
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Prireditve za otroke
Eksotične živali pri nas doma
Četrtek, 15. 11.,
17:00

Radovljica

Na delavnici boste lahko videli nekatere najpogostejše eksotične živali, ki jih imamo doma kot
hišne ljubljenčke. Pogovorili se bomo o tem kako pravilno poskrbimo zanje, kje jih lahko kupimo in
prijavimo. Seveda jih boste tudi pobožali ter tako spoznali razliko med gladko in sluzasto, hrapavo
in luskasto in mehko in kosmato kožo, ki jo imajo te nekoliko drugačne živali. Delavnico bo pripravilo Društvo Bioexo iz Ljubljane.

Petek, 16. 11.,
17:00

Bled

Torek, 20. 11.,
17:00

Kluturni
dom Gorje

Kje je lešnik?

Sreda, 21. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Bleščeči netopirji

Četrtek, 22. 11.,
17:00

Radovljica

Petek, 23. 11.,
17:00

Bled

Sreda, 28. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 29. 11.,
17:00

Radovljica

Petek, 30. 11.,
17:00

Bled

Kje je lešnik?

Lutkovna predstava o prijaznosti, ljubeznivosti in prijateljstvu v izvedbi Teatra za vse.
Lutkovna predstava o prijaznosti, ljubeznivosti in prijateljstvu v izvedbi Teatra za vse.
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Bleščeči netopirji

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Bleščeči netopirji

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Kaj se skriva v temi?

Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta pripravili Katarina Perger in Silva Kos.

Kaj se skriva v temi?

Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta pripravili Katarina Perger in Silva Kos.

Kaj se skriva v temi?

Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta pripravili Katarina Perger in Silva Kos.

Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 9. 2018–
30. 3. 2019

vse enote

Pisana jesen

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a, b in c OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z učiteljicami Mojco Medja, Marinko Soklič in Martino Mašić Sabalić.

Triglav

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c, 2. c, 3. c in 4. c razreda POŠ Srednja vas.

Pregovori in reki

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. b razreda OŠ Lesce pod mentorstvom Urše Svetek.

Jesensko listje

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

Zmaji

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

Eno drevo. En svet.

Rastava 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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