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Prireditve za odrasle
Torek, 4. 12., 
09:30, 10:30 Radovljica

Knjigovanje
Voden ogled in otvoritev razstave Društva slovenskih pisateljev z Barbaro Hanuš in Aksinjo Ker-
mauner.

Sreda, 5. 12., 
18:00 Bled Rokodelske delavnice 1

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Ponedeljek, 10.12., 
17:30

Radovljica, 
dvorana

Mladi glasbeniki v veselem decembru
Zapeli in zaigrali bodo izbrane zimske in praznične pesmi z Marijo Kolar in Jožico Potočnik.

Ponedeljek, 10. 12., 
17:30

Bohinjska 
Bistrica

Izsledki najnovejših arheoloških raziskav bronastodobne postojanke Poljanca na 
Zadnjem Voglu 
V letih 2017 in 2018 so bile izvedene nadaljnje arheološke raziskave na planini Poljanica na Zad-
njem Voglu. Prišlo je do presenetljivih odkritij, ki kažejo  na to, da so bile spodnje bohinjske gore 
obljudene že pred 3000 leti, ko Bohinj še ni bil stalno poseljen. Predavanje bo obogateno z manjšo 
priložnostno razstavo, kjer si boste lahko ogledali najdene predmete. Predavala bo Mija Ogrin, 
arheologinja.

Torek, 11. 12., 
18:00 Bled

Podobe iz sanj
Društvo upokojencev Bled in  Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled vabita na literarno prireditev ob 
stoti obletnici Cankarjeve smrti. Brale bodo Ljerka Benčič, Metka Smolej, Rozika Špilak in Dragica 
Vesković. 

Torek, 11. 12., 
20:00

Linhartova 
dvorana 

Radovljica

Osrednja proslava občinskega praznika s podelitvijo občinskih priznanj
Vabimo vas na proslavo ob občinskem prazniku.

Sreda, 12. 12., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Kako mamina naravnanost vpliva na dojenčka?
Ste že opazili, da so dojenčkovi odzivi odraz razpoloženja njegove mame? Ob tem zavedanju in 
sočutju lahko pomagamo tako dojenčku kot sebi; pa ne z zanikanjem svojih občutij, temveč ob 
čuječem opazovanju sebe in svojih otrok. O tem kako mamina naravnanost ter njeno trenutno 
čustveno in duševno stanje vplivata na njenega dojenčka, kaj lahko naredi mama, ko otrok zboli, 
in kako lahko uporabimo modrost indijske tradicionalne medicine: »Pusti otroka, zdravi starše!«, 
bo spregovorila Petra Arula, ustanoviteljica Pisanih osrečevalnic in Jogice za mamice z dojenčki in 
otroke. Vabljeni skupaj z dojenčki!

Sreda, 12. 12., 
18:00 Bled Rokodelske delavnice 2

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Četrtek, 13. 12., 
18:00 Bled

Nazaj k naravi — prehranski vodič: sladkorji in sladila
Na delavnici bomo spoznali: kaj so sladkorji in kateri so njihovi nadomestki, kakšne so njihove 
lastnosti, kako jih uporabljamo v prehrani, kako v kozmetiki in še kje ... Pregledali bomo celoten 
vpliv sladkorjev na zdravje in poiskali alternative. Izvajalka: Alenka Kleindienst Endliher. Srečanje 
organizira Medgeneracijski center Bled.

Torek, 18. 12., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Modrosti in skrivnosti za ohranjanje mladosti
Avtorica knjige, Marija Orel, bo uvodoma predstavila priročnik. V nadaljevanju pa se bomo pogo-
varjali o vitalnosti, ki je sorazmerna količini energije, ki jo premoremo. Pogledali bomo kje energijo 
dobivamo, kje jo izgubljamo in kako se priključimo na glavni rezervoar energije.
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Prireditve za odrasle
Sreda 19. 12., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi Kavarna na koncu sveta avtorja Johna P. Strelecky.

Sreda, 19. 12., 
18:00 Bled

Koledovanje
Pevke ženske vokalne skupine DU Bled pod vodstvom gospe Metke Rutar Piber delujejo več kot 
10 let. Pojejo predvsem ljudske pesmi, tudi umetne, v zadnjem času pa v božičnem času zelo rade 
koledujejo po vaseh v okolici Bleda. Letos pa so malo razširile program tudi na ustanove. Z nami 
bo s svojimi domislicami in obujanjem starih šeg sodeloval tudi amaterski dramski igralec Tomaž 
Bregant, ki nam zna vedno kaj zanimivega povedati in nas razveseliti.

Četrtek, 20. 12., 
19:30 Bled

Z jadrnico okrog Peloponeza
Grčija, prijazni domačini, divja lepota, kanec zgodovine in veliko čarobnih kotičkov, kjer še ni mno-
žičnega turizma. Namig za obisk dežele, ki veliko nudi, je dostopna za vsak žep in je nenazadnje 
tudi blizu. Predavala bosta Staša in Boštjan Paradiž.

Ves mesec Radovljica Knjigovanje 
Razstava Društva slovenskih pisateljev.

Ves mesec Bled

100 let od izida Levstikovega Martina Krpana
V letu 2017 je preteklo 100 let od izida prve slovenske slikanice — Levstikovega Martina Krpana z ilu-
stracijami Hinka Smrekarja. Ob tej priložnosti so v NUK-u pripravili razstavo o zgodovini slovenske 
slikanice, ki jo sestavljajo samostoječi plakati s prikazom razvoja slikanice in družabne igre, s prizori 
iz Martina Krpana, ki so jih oblikovali študentje Akademije za likovno umetnost.

Ves mesec Bled, 
Radovljica

Biseri CUDV Radovljica
Varovanci Centra za ustvarjanje, delo in varstvo Radovljica se bodo predstavili z razstavo unikatnih 
izdelkov blagovne znamke BISERI.

10.–17. 12. vse enote

Branje za lepe sanje
Decembra so nas že predčasno obiskali dobri možje in nam prinesli darila. Za vas imamo priprav-
ljene pravljične knjižne nagrade. Sodelujete lahko na naši Facebook ali Instagram strani. Več o 
nagradni igri pa najdete tudi na naši spletni strani.  

1. 10.–30. 4. vse enote
Ta veseli knjižni svet 
Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že deveto leto zapored s seznama odlič-
nih literarnih del izberite, preberite in ocenite 6 proznih del in eno pesniško zbirko. 

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



mesečni program

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Vurnikov trg 1, SI-4240 Radovljica

T 04 537 39 00   E info@rad.sik.si   W www.rad.sik.si

 knjiznica_atl    KnjiznicaRadovljica

December 2018

Prireditve za otroke

Ponedeljek, 3. 12., 
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, 4. 12., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

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, 5., 12., 19., 
12., 
16:45

Radovljica, 
pravljična 

soba

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.

Sreda, 5. 12., 
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana

Škratka Sladka — praznične igrarije 
Topla zimska pravljica Gledališča Kukuc, polna glasbe nas bo nasmejala, ogrela in spomnila, kdo so 
tisti, ki so zares naš praznični zaklad.

Četrtek, 6. 12., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Škratka Sladka — praznične igrarije 
Topla zimska pravljica Gledališča Kukuc, polna glasbe nas bo nasmejala, ogrela in spomnila, kdo so 
tisti, ki so zares naš praznični zaklad.

Petek, 7., 14., 21., 
28. 12., 
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

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, 7., 14., 21., 
28. 12., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljična jogica 
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.

Petek, 7. 12., 
17:00 Bled

Berimo gore z otroki! 
Triglavski narodni park in Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica se z dogodkom, name-
njenim otrokom in družinam,  pridružuje obeležitvi Mednarodnega dneva gora (11. december) 
in Festivalu »Brati gore«. Brali bodo Irena Razingar, Andrej Jalen in Ana Marija Kunstelj. Likovno 
delavnico za otroke pa bo vodila akademska slikarka Lučka Šparovec.

Sreda, 12. 12., 
15:30

Kulturni 
dom Gorje

Dedek Mraz 
Obisk Dedka Mraza. 

Sreda, 12. 12., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Božični izdelki 
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Četrtek, 13. 12.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Božični izdelki 
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Petek, 14. 12.,
17:00 Bled Božični izdelki 

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Spodbujanje branja knjig 
Razstava likovnih izdelkov v sklopu mednarodnega projekta »Enhancing Book Reading« (predlogi 
za logotip in drugi izdelki) učencev sodelujočih pri bralni znački z mentoricama Marijo Heleno 
Logar in Uršo Rožič.

Ves mesec Srednja vas V pričakovanju 
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Sabino Jeklar.

Ves mesec Begunje Prihaja zima 
Razstava likovnih izdelkov otrok 5.  aB POŠ Begunje pod mentorstvom Polone Javorski Korošec.

Ves mesec Kropa, 
Gorje

Berimo gore z otroki! 
Ob Mednarodnem dnevu gora (11. december) in Festivalu »Brati gore«, ki bo potekal v dneh okrog 
11. decembra po mnogih krajih Slovenije in vseh držav alpskega loka na pobudo Alpske konvencije, 
bomo pokukali, kako knjige v naših krajih gorski svet predstavljajo otrokom. 

Ves mesec vse enote
Skrito presenečenje
Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih 
izposodite in se pustite presenetiti.

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

Ponedeljek, 17. 12., 
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. 12., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

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. 12., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Berimo gore z otroki! 
Triglavski narodni park in Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica se z dogodkom, name-
njenim otrokom in družinam,  pridružuje obeležitvi Mednarodnega dneva gora (11. december) 
in Festivalu »Brati gore«. Brali bodo Irena Razingar, Andrej Jalen in Ana Marija Kunstelj. Likovno 
delavnico za otroke pa bo vodila akademska slikarka Lučka Šparovec.

Četrtek, 20. 12., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Ježek v megli 
Člani KUD Theatrum Mundi so pripravili novo avtorsko lutkovno predstavo, v kateri se harmonično 
prepletajo glasba, beseda in gib.

Petek, 21. 12., 
17:00 Bled

Škratka Sladka — praznične igrarije 
Topla zimska pravljica Gledališča Kukuc, polna glasbe nas bo nasmejala, ogrela in spomnila, kdo so 
tisti, ki so zares naš praznični zaklad.

Prireditve za otroke


