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Prireditve za odrasle

Petek, 1. 2., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Cikel predavanj Srečanje ob humanistiki: Užitek in moč branja
Koliko danes, v dobi spektakla digitalnih medijev, še verjamemo v »samovzgojo« duha preko 
poglobljenega branja, ki je bilo nekdaj ključno za razvoj človekove domišljije, spomina in moči 
osredotočanja? In navsezadnje – zakaj bi osebno moč domišljije, spomina in osredotočanja v dobi 
vse bolj »domiselnih« aplikacij »pametnih« strojev pri našem vsakdanjem delu kot ljudje sploh še 
potrebovali, nam bo razložil mag. Marko Ogris.

Torek, 5. 2., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Prešerno s Prešernom
Prešeren je še danes upornik. Njegove pesmi in njegovo življenje kar kličejo k uprizarjanju. Poučne 
so, saj nam pokažejo, da človek kljub težavam lahko ohrani življenjsko vedrino. Predstavo bo pripra-
vilo Društvo za kulturo jezika Prava beseda.

Sreda, 6. 2., 
18:00 Bled

Vaške zgodbe in običaji
Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled in Društvo upokojencev Bled v počastitev slovenskega kulturne-
ga praznika pripravljata literarno-glasbeno prireditev, predstavitev nove knjige Vladimirja Siliča. 
Poleg avtorja, s katerim se bo pogovarjala Dragica Vesković, bosta nastopili še literarna in vokalna 
skupina DU Bled. Sledil bo bralni maraton – branje Prešernovih pesmi po izboru obiskovalcev in 
obiskovalk prireditve.

Četrtek, 7. 2., 
18:00 Bled

Pravilna rez sadnih rastlin poskrbi za zdrav in obilen pridelek 
Rez poleg pravilnega gnojenja predstavlja najpomembnejši ukrep za zdravje rastlin in njihovih 
sadežev. Med predavanjem bo dr. Jan Bizjak s pomočjo slik prikazal vzgojno, vzdrževalno in pomla-
jevalno rez široke palete jagodičevja in sadnih rastlin. Predavanje organizira MGC Bled.

Četrtek, 7. 2., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Pozabljeno Pozabljeno
Otvoritev razstave Muzejskega društva o nekdanji železarni na Pozabljenem v Bohinjski Bistrici. 

Torek, 12. 2., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Ornitološki potep na Tajskem
Kljub temu, da je Tajska med ljudmi najbolje poznana po odlični kuhinji in rajskih plažah, je 
izredno priljubljena tudi med ornitologi. V tej azijski državi je bilo do sedaj namreč zabeleženih 
preko 1000 različnih vrst ptic. Predavatelja, Blaž Blažič in Tjaša Pršin iz DOPPS, bosta navzoče ob 
fotografijah popeljala v čudoviti ptičji svet tega dela Indokine.

Sreda, 13. 2., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Zakaj mamice izgorijo? 
Nega in vzgajanje otrok je zahtevno. Otroci znajo biti polni energije, neutrudni, ves čas testirajo 
meje. Mame se trudimo kar najbolje poskrbeti za njih, jih ščitimo, usmerjamo, jim nudimo pozor-
nost. Seveda je materinstvo čudovito, po drugi strani pa je lahko tudi izčrpavajoče. Suzana Murič 
bo v okviru Pisanih osrečevalnic tokrat spregovorila o tem, kako veste, ali se soočate z izgorelostjo, 
kateri so znaki zanjo in kaj lahko storite sami, da boste še vedno taka mama, kot si želite, ne pa 
senca same sebe.

Četrtek, 14. 2., 
18:00 Bled

Sem, ki ljubim življenje
Predstavitev knjige avtorja Urbana Urbanca. Naslov knjige je nastal iz ljubezni, ki jo Urban čuti do 
življenja, saj je na svoji poti rasti in grajenja spoznal, da če želiš življenje resnično živeti, ga moraš 
začeti najprej ljubiti. Predavanje organizira MGC Bled.

Četrtek, 14. 2., 
17:30

Bohinjska 
Bistrica

Železnodobno naselje Most na Soči
V času starejše železne dobe se Bohinj poseli z ljudmi iz Posočja. Prav na Mostu na Soči je bila nasel-
bina, kjer so bili odkriti tudi temelji in lesene konstrukcije hiš. Svoje pokojnike so pokopavali preko 
reke, kot je bila navada tudi v Bohinju. Predavanje bo pripravila arheologinja Mija Ogrin v sodelova-
nju z ArheoAlpe, zavodom za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.
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Prireditve za odrasle
Petek, 15. 2., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Piramidalne strukture sveta in njihov upliv na zdravje
Svetovni popotnik ter raziskovalec in radiestezist Vlado Paljk predstavlja prepovedano zgodovino 
21. stoletja ter skrite kodekse starih civilizacij.

Torek, 19. 2., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Na stara leta sem vzljubil svojo mamo
»Svet je oder«,  je zapisal Shakespeare, Dušan Jovanović pa ga je nadgradil: Svet je drama. Kakšen 
je njegov svet, svet dramatika in režiserja, ki je spremenil potek ne le slovenske pač pa tudi evropske 
dramatike? Zakaj se je odločil, da spravi svoje življenje na papir? Odkrijte sami na literarnem večeru, 
ki ga bo povezovala Romana Purkart.

Sreda, 20. 2., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi Čokolada avtorice Joanne Harris.  

Četrtek, 21. 2., 
19:30 Bled

Pravljični večer za odrasle
Ko zgodbe zaživijo v organizaciji Mariborske knjižnice v sodelovanju s partnerskimi in pridruže-
nimi knjižnicami. Za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli učenci Glasbenega centra DO RE MI in 
člani skupine Čudoviti um. 

Petek, 22. 2., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Stres in tehnike sproščanja
Stres je vsak dan prisoten v našem življenju, od nas pa je odvisno, na kakšen način se s tem spopri-
jemamo. Eno izmed tehnik pa bi izvedli tudi na predavanju. Za »antistresno vzdušje« bo poskrbela 
Maša Širnik, univ. dipl. psihologinja. Predavanje je organizirano v sodelovanju z ZD Radovljica.

Torek, 26. 2., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Kostarika – Pura Vida Costa Rica
Avanturistična, nepozabna, preprosto čudovita je le nekaj besed, ki označujejo srednjeameriško 
državo Kostariko. Razteza se med Atlantikom na vzhodu ter Tihim oceanom na zahodu in je dežela 
z najbolj cvetočim ekoturizmom na svetu. Predstavil nam jo bo Matej Košir.

Četrtek, 28. 2., 
18:00 Bled

Blejski kot
V Društvu za varstvo okolja Bled nadaljujejo s pogovori o krajinskem parku Blejski kot. V pogovoru 
bodo sodelovali predstavniki nekaterih krajinskih parkov in predstavnica Ministrstva za okolje in 
prostor, ki se ukvarja z ustanavljanjem parkov.

Ves mesec Bled Ročna dela 
Gospe iz Farnega društva Bled bodo predstavile svoja ročna dela.

Ves mesec Bled

Mini razstava polstenih – volnenih mil
Polsteno milo je nekaj posebnega, prijetnega na dotik, zagotovo pa ekskluzivno darilo. Zelo 
preprosto ga polstimo (filcamo) s tehniko mokrega polstenja. Tai Bonetto, učenec 5. razreda POŠ 
Bohinjska Bela, se predstavlja z ročno izdelanimi unikatnimi izdelki iz 100% slovenske ovčje volne.

Ves mesec Bled

Znamka Verigar v luči nastanka Kraljevine SHS
V letu 2019 vam bomo z manjšimi razstavami predstavljali Izbrane predmete iz zbirk Gorenjske-
ga muzeja. Tokrat se bomo vrnili v leto 1918 in Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, spoznali prvo 
slovensko znamko, ki se je po motivu na njej imenovala verigar, in njenega avtorja, slikarja Ivana 
Vavpotiča.  Muzejsko vitrino sta pripravili mag. Barbara Kalan in Anja Poštrak.

Ves mesec Bled

Orodje
Dijaki Biotehniškega centra Naklo so pri pouku likovne umetnosti kot motiv uporabili različno 
orodje. Iz kartona so izdelali orodje, pripomočke in nekaj naprav, ki jih v različnih izobraževalnih 
programih uporabljajo pri praktičnem pouku, pri delodajalcu na praksi ali pri delu doma. Mentor 
likovne razstave je Boris Urh. 

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Pozabljeno Pozabljeno.
Poleti 2018 so bili odkriti predmeti, ki se tesno navezujejo na, sicer med Bohinjci pozabljeno, nek-
danjo železarno na Pozabljenem v Bohinjski Bistrici. Železarna je bila sicer omenjena s prispevki v 
strokovni literaturi, letos pa so bili odkriti artefakti iz tega obdobja in prav je, da se seznanimo s to 
našo dediščino. Razstavo bo pripravilo Muzejsko društvo. Avtorja razstave Anja Poštrak in Mišo 
Serajnik.

Razstave za odrasle
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Prireditve za otroke

Petek, 1., 15., 22.  2., 
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, 1., 15., 22. 2., 
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 pravljice 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, 1. 2., 
17:00 Bled Zimska pravljica v lončku 

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Ponedeljek, 4., 11., 
18. 2., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice 
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se 
predvsem dobro zabavali. Skupaj s starši so vabljeni otroci med 1. in 6. letom starosti. Pravljice bo 
pripovedovala Rebecca Svetina, američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici. 

Torek, 5., 19. 2., 
17:00

Knjižnica 
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, 6., 13., 20., 
27. 2., 
16:45

Radovljica, 
dvorana

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, 6. 2., 
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana

Žabec pozimi 
Nekega jutra žabca preseneti sneg. Ne razume, zakaj je vse pokrito z belo odejo, močno ga zebe, 
drsi mu na zaledenelem ribniku in ne more razumeti, zakaj se njegovi prijatelji tako veselijo drsanja 
in kepanja. Ko skoraj zmrzne v snegu, pa mu prijatelji priskočijo na pomoč. Predstava Lutkovnega 
gledališča Fru-fru, primerna za zimske dni!

Četrtek, 7. 2., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Žabec pozimi 
Nekega jutra žabca preseneti sneg. Ne razume, zakaj je vse pokrito z belo odejo, močno ga zebe, 
drsi mu na zaledenelem ribniku in ne more razumeti, zakaj se njegovi prijatelji tako veselijo drsanja 
in kepanja. Ko skoraj zmrzne v snegu, pa mu prijatelji priskočijo na pomoč. Predstava Lutkovnega 
gledališča Fru-fru, primerna za zimske dni!

Četrtek, 7. 2., 
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.

Sreda, 13. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Valentinovo 
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar. 

Četrtek, 14. 2., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Perlice  
Ustvarjalno delavnico za otroke, stare vsaj 4 leta, bo pripravila Tatjana Lukač.
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Ves mesec Radovljica

Moja prva knjiga 
Svoje knjigice bodo razstavljali učenci 5. razredov OŠ Radovljica, Ljubno in Mošnje. Pod mentor-
stvom razredničark so ustvarili čudovite avtorske pravljice, vsak na svoj način in v svoji pravljični 
deželi. 

Ves mesec Bled
Moja prva knjiga 
Svoje knjigice bodo razstavljali učenci 5. a in 5. b razreda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Mentorici 
in razredničarki: Lidija Vidic in Magda Bogataj.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Upodobitve Prešernovih pesnitev 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a in 3. b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z učite-
ljicama Evo Vavroš in Jano Krkoč.

Ves mesec Srednja vas Zimske radosti
Razstava likovnih izdelkov otrok POŠ Srednja vas pod mentorstvom Mojce Odar.

Ves mesec Lesce
Moja prva knjiga
V mesecu februarju bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje knjigice učenci 5. a in 5. b razreda OŠ F. 
S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Barbare Bajželj in Melite Jensterle.

Ves mesec Lesce
Dr. France Prešeren
V mesecu februarju bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. 
Finžgarja Lesce pod mentorstvom Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

Ves mesec Begunje Kulturni praznik 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a POŠ Begunje pod mentorstvom Marjane Vidic.

Ves mesec Kropa Stanovitni kositrni vojak
Razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Lipnica.

Ves mesec Gorje Zimsko veselje
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ Gorje.

Razstave za otroke

Petek, 15. 2., 
17:00 Bled Čarobni potoček 

Lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

Sobota, 16., 23.  2., 
08:30 in 10:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Lego robotika 
V knjižnico se vrača lego robotika s Tonijem in Žanom. Tokrat bo poleg sestavljanja poudarek na 
programiranju robotov, da bi lažje reševali poučne naloge. Te bodo v obliki poligonov in tekmovanj. 
Število prijavljencev je zato omejeno! Prijavnice najdete v knjižnici in na spletni strani. Te lahko 
izpolnjene oddate v knjižnici ali jih posredujete na elektronski naslov toni.podobnik.r@gmail.com.

Torek, 19. 2., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Čarobni potoček 
Lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

Sreda, 20. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Mozaik  
V rimskem času so bile razkošne hiše okrašene z mozaiki. Na delavnici bodo otroci, skupaj z arheo-
loginjo Mijo Ogrin, po navdihu antičnih motivov izdelali pravi mali mozaik. 

Četrtek, 21. 2., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Valentinovo 
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar. 

Petek, 22. 2., 
17:00 Bled Norčave šeme 

Ustvarjalna delavnica s Tino Opalk Knavs.

Sreda, 27. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Norčave šeme 
Ustvarjalna delavnica s Tino Opalk Knavs.

Četrtek, 28. 2., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Norčave šeme 
Ustvarjalna delavnica s Tino Opalk Knavs.

Prireditve za otroke


