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Prireditve za odrasle
Reinhold Messner in njegovi gradovi — muzeji

Torek, 8. 1.,
19:30

Brane Ternovšek je bil z izbrano skupino pod vodstvom Vikija Grošlja gost legendarnega alpinista,
raziskovalca, popotnika in pisatelja Reinholda Messnerja. Na gradu Juval, v svoji poletni rezidenci,
Radovljica,
je Messner vse popoldne kramljal s svojimi gosti. Spomin na številne odprave je bil zelo čustven,
dvorana
zanimiv pa je bil tudi ogled njegove zelo bogate osebne zbirke narodnega blaga iz širnega sveta.
Na predavanju bomo ob Juvalu »obiskali« še dva njegova gradova — muzeja na južnem Tirolskem:
Firmian v Bolzanu in Ripo v Brunicu.

Nošenje dojenčka v nosilki

Sreda, 9. 1.,
10:00

Četrtek, 10. 1.,
18:00

Nošenje otrok v pravilnem položaju in primerni nosilki ni le prijetno in praktično, temveč je koristno
Radovljica,
tudi za otrokov razvoj ter povezovanje z njim. Nošeni dojenčki tudi manj jokajo in manj jih napenja.
pravljična
Kako prepoznati dobre nosilke in kako jih lahko uporabljamo, nam bo povedala in pokazala Alenka
soba
Benedik, svetovalka za dojenje (IBCLC, LLLI) in nošenje; Inštitut za dojenje Rumina. Vabljeni skupaj
z dojenčki!

Pridelajmo si zdravo in okusno sadje na domačem vrtu
Bled

Eden najlepših občutkov je, ko si zdrave in okusne sadeže lahko odtrgamo neposredno z domačega
vrta. V uvodnem predavanju bo dr. Jan Bizjak predstavil na kaj vse moramo biti pozorni pri zasnovi
in zasaditvi sadnega drevja in jagodičevja v obhišnem vrtu oziroma travniškem sadovnjaku.

Bitje srca in Sokratska »skrb za dušo«

Petek, 11. 1.,
17:00

V dinamiki stresov vsakodnevnega življenja smo pogosto pripravljeni »iti preko« bolečin v glavi,
Radovljica, želodcu, hrbtu, mišicah ..., medtem ko nas »stiske« v bližini srca vsaj za trenutek zaustavijo in znatno
dvorana
hitreje pripravijo do subtilnega občutenja tako lastnega »sebstva« kot vseh drugih ljudi, dogodkov
in stvari v naši okolici. Mag. Marko Ogris nam bo predstavil, kako sta »skrb za dušo« v povezavi z
načelom »spoznaj samega sebe« razumela antična filozofa Sokrat in Platon.

Leto v znamenju trojčka

Torek, 15. 1.,
19:30

Radovljica, Nemogoče je samo beseda. Predstavitev treh najekskluzivnejših in najtežjih tekaških preizkušenj
dvorana
na svetu. Ultramaratone v Peruju (250 km), na Fuerteventuri (128 km) in v Omanu (139 km) bo z
nami podoživel tekač Robert Kereži.

Sreda, 16. 1.,
09:00

Radovljica, Bralni klub
sejna soba Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi Penelopina preja avtorice Margaret Eleanor Atwood.

Azerbajdžan — Evropa ali Azija
Čertek, 17. 1.,
19:30

Bled

Azerbajdžan je z nafto bogata država na koncu Evrope in na začetku Azije. Pokrajina je zelo raznolika, od osrednjega kavkaškega grebena do Kaspijskega jezera in stisnjena med dve veliki sosedi,
Rusijo in Iran. Različni kavkaški narodi, največ je Azerov, zaenkrat živijo v miru in sožitju. Del te
stvarnosti bo predstavil Janez Pretnar.

Zakaj je bila Troja v Istri?

Petek, 18. 1.,
17:00

Homer je ohranil dragocene podatke, s katerimi je mogoče določiti resnično lokacijo Troje in z istimi
Radovljica, podatki tudi ovreči lokacijo v današnji Turčiji. Vedran Sinožić, profesor zgodovine iz Novigrada v
dvorana
Hrvaški Istri, ponuja nespodbitne še žive dokaze o Troji v Istri. Vsekakor se obeta zanimivo predavanje, ki ni turistična reklama za Istro, ampak prve informacije o res pomembnem odkritju v naši
neposredni bližini.
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Prireditve za odrasle
Kuba — stvarnost in bodočnost

Torek, 22. 1.,
19:30

Kubo Slovenci kar dobro poznamo, veliko jih je ta karibski otok tudi obiskalo. Dejstvo je, da se Kuba
Radovljica, spreminja, revolucionarji, ki so ustvarili današnjo državo, se počasi umikajo. Fidel Castro je pokojdvorana
ni, brat Raul je prepustil vodenje države mlajšemu nasledniku Miguelu Diazu – Canelu.Veliko je
protislovij, Kuba pa ostaja: z lepo naravo, prijaznimi ljudmi in nepozabno glasbo. Na Kubo nas bo s
sliko, besedo in glasbo popeljal Janez Pretnar.

Dejavniki tveganja

Petek, 25. 1.,
17:00

Radovljica, O vplivih zdrave prehrane in gibanja na pojav in razvoj kroničnih bolezni bosta predavali Irena
dvorana
Boljtar, dipl.med.sestra in Urška Sedlar, dipl.med.sestra, iz ZD Radovljica. Po predavanju bo na voljo
tudi brezplačna meritev krvnega tlaka in krvnega sladkorja.

Torek, 29. 1.,
19:30

Radovljica, Nenavadni roman v pismih, ki si jih izmenjujeta vojak JLA in njegova nevesta, je obenem tudi pričedvorana
vanje o času, ki ga mlade generacije ne poznajo več. Z domačinoma, Bredo in Romanom Gašperinom, se bo pogovarjala Alenka Bole Vrabec.

Sreda, 30. 1.,

Radovljica, Skrita sporočila v pisavi
dvorana
Predavanje mag. Marijane Jazbec, predsednice Društva Radi pišemo z roko.

Četrtek, 31. 1.,
18:00

Živim od tvojih besed

Devet korakov do vzgojenega in zadovoljnega psa

Društvo za varstvo okolja Bled vabi na predavanje in pogovor z ornitologom in ljubiteljem narave
in živali Borisom Kozincem.

Bled

Razstave za odrasle
Prvič v šolo
Ves mesec

Radovljica

Razstava šolskih izdelkov, učbenikov, fotografij in spominskih knjig radovljiških osnovnošolcev, ki so
se najmanj 100 let ohranile v eni od radovljiških družin. Avtorici razstave sta Liliana Benić Drobac in
Helena Beba Rotman Benić.

Likovna razstava dijakov Biotehniškega centra Naklo
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Gorje

21.–25. 1.

vse enote

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Dijaki so se pri pouku umetnosti poigrali z likovno nalogo barvne harmonije. Silhuete različnih
športnikov so razdelili na trikotne ploskve in jih pobarvali z barvami, ki so si sorodne. Likovna
razstava, ki smo jo poimenovali 'Geometric string art – sport' je nastala pod mentorstvom profesorja
likovne umetnosti Borisa Urha.

Nakit je zadnja zapuščina vsake civilizacije

Nakit Doroteje Zupan z učenkama Ano Marijo Zupanc in Kim Benkovič in nakit Mojce Ogris.

Zdrava prehrana in rekreacija

Razstava knjig o zdravem življenju.

Teden pisanja z roko

Ob izposoji romanov boste dobili listek, na katerega lahko napišete lepo misel ali sporočilo presenečenja, ki ga pustite v knjigi za naslednjega bralca. Naj lepa beseda polepša dan tudi vam!

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.

POSEBNE UGODNOSTI ZA:

- člane knjižnice: 10% popust na čaje iz gostinske ponudbe,
- dijake: ob ponedeljekih 10% popust na tople napitke,
- upokojence: ob sredah 10% popust na tople napitke,
- otroke, ki bodo obiskali knjižnico: ob sobotah brezplačen čaj.
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Prireditve za otroke
Petek, 4., 11., 18.,
25. 1.,
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.

Pravljična jogica
Petek, 4., 11., 18.,
25. 1.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Ponedeljek, 7., 14.,
21., 28. 1.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Torek, 8. 1.,
17:00

Knjižnica
Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 9., 16., 23.,
30. 1.,
16:45

Radovljica,
dvorana

Sreda, 9. 1.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 10. 1.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Četrtek, 10. 1.,
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 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.

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.

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.

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.

Čarobni potoček

Lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

Čarobni potoček

Lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik.

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.

Eksotične živali pri nas doma
Petek, 11. 1.,
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 ter mehko in kosmato kožo, ki jo imajo te nekoliko drugačne živali. Delavnico bo pripravilo Društvo Bioexo iz Ljubljane.

Žabec pozimi
Torek, 15. 1.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

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 praznične zimske dni!
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Prireditve za otroke
Torek, 15. 1.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 16. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 17. 1.,
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.

Vrečke iz papirja

Ustvarjalna delavnica za otroke od 4. leta dalje.

Zimska pravljica v lončku

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Žabec pozimi
Petek, 18. 1.,
17:00

Bled

Sreda, 23. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 24. 1.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 25. 1.,
17:00

Bled

Sreda, 30. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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 praznične zimske dni!

V deželi snežink

Pravljica in ustvarjalna delavnica z Barbaro Klinar.

V deželi snežink

Pravljica in ustvarjalna delavnica z Barbaro Klinar.

V deželi snežink

Pravljica in ustvarjalna delavnica z Barbaro Klinar.

Zimska pravljica v lončku

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Berimo gore z otroki!
Četrtek, 31. 1.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Triglavski narodni park in Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica se z dogodkom, namenjenim 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.

Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

vse enote

1. 9. 2018–
30. 3. 2019

vse enote

Pisana zima

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a in b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z učiteljicama Martino Medja in Alenko Rozman.

Deklica z vžigalicami

Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Marije Slavec Konda.

Prihaja zima

Razstava likovnih izdelkov otrok 5. a razreda POŠ Begunje z učiteljico Polono Javorski Korošec.

Zima, zima bela

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

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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