mesečni program
Marec 2019

Prireditve za odrasle
Cikel predavanj Srečanje ob humanistiki: Prihodnost človeškega dela

Petek, 1. 3.,
17:00

Petek, 8. 3.,
17:00

Kakšna je prihodnost ustvarjalnega, človeško izpolnjujočega dela – v dobi umetne inteligence,
3D-tiskalnikov, pametnih avtomobilov brez voznikov, letal brez pilotov, kirurgov robotov, jezikovnih
Radovljica, prevajalnikov, virtualnih novinarjev ...? Zdi se namreč, da na področje človeškega dela tako odločilno
dvorana
vstopata avtomatizacija in 'umetna pamet', da bo vse več ljudi odšlo na neskončni dopust. Bo ta
preobrat, ki v svetu že poteka pod zvenečim imenom Industrijska revolucija 4.0, ena od sprememb v
pozitivnem razvoju človeške družbe, ki nam bo znatno izboljšala kvaliteto življenja, bo razložil mag.
Marko Ogris.

Idejna zasnova gorenjske regionalne bolnišnice v Radovljici

Radovljica, Hitro staranje prebivalstva ter neustreznost bolnišnične infrastrukture na Gorenjskem so arhitektko
dvorana
Zalo Košnik pripeljali do snovanja idejne zasnove nove regionalne bolnišnice v Radovljici v projektu
magistrske naloge na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Deželi na Kavkazu — Gruzija in Armenija

Torek, 12. 3.,
19:30

Nekdanji sovjetski državici, ujeti med Črnim morjem in Kavkazom, ki navdušujeta z mogočnimi
Radovljica, vrhovi zasneženih gora in pristno toplino domačinov. Kako kljub stalnim pritiskom močnejših držav
dvorana
ostajajo ljudje nasmejani in srečni, nam bo predstavil Andraž Pavlič iz Krope, študent tretjega letnika geografije in sociologije. V Čajni sobi in kavarni Knjižnica bo od 17. do 19. ure na voljo degustacija
čaja Ruska mešanica, ki raste vzdolž obale Črnega morja v Gruziji.

Uvajanje goste hrane — po žlički ali z roko?

Sreda, 13. 3. ,
10:00

Na srečanju Pisanih osrečevalnic z Alenko Benedik, svetovalko za dojenje (IBCLC, LLLI) in nošenje;
Radovljica, z Inštituta za dojenje Rumina, bomo odgovorili na vsa vprašanja, ki si jih postavljajo starši, ko
pravljična dojenčku zraste prvi zob (ali že prej). Če se torej ukvarjate z vprašanji, kdaj in kako pričeti z gosto
soba
hrano, kaj ponuditi dojenčku, ali je bolje, da mali nadobudnež je kašice ali v koščkih, z roko ali po
žlički, kakšen je razvoj otrokovega črevesja in kaj pomeni zdravo črevesje za dober imunski sistem,
se nam pridružite – s svojim dojenčkom in še kom, ki ga tema zanima.

Letni koledar aktivnosti in ukrepov za zdrav pridelek v sadno-zelenjavnem vrtu
Četrtek, 14. 3.,
18:00

Bled

Četrtek, 14. 3.,
17:30

Bohinjska
Bistrica

Dr. Jan Bizjak bo, v sodelovanju z MGC Bled, podelil izkušnje in nasvete, ki mu jih je narava nesebično razodela v petnajstih letih vrtnarjenja in sadjarjenja. Predstavil bo celoletni seznam ukrepov in
opravil v sadno-zelenjavnem vrtu po posameznih mesecih, ki omogočajo pridelavo zdravih pridelkov brez škropljenj in uporabe kakršnihkoli kemičnih pripomočkov.

Življenje v pozni antiki

Vabljeni na predavanje in pogovor o časih za katere velja, da so bili nemirni, čas selitev in opustošenj. Pa je bilo res tako? Predavanje bo pripravila arheologinja Mija Ogrin v sodelovanju z ArheoAlpe, zavodom za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.

Ker hočem (za)dihati

Petek, 15. 3.,
17:00

Svoji preteklosti nikoli ne moremo povsem ubežati. Del nas je, živi v nas, izoblikovala nas je. Lahko
Radovljica,
pa spoznamo, kako vpliva na naše življenje in delamo nove korake za boljše odnose. Ozdravljena
dvorana
preteklost pomeni lažjo, lepšo in boljšo sedanjost in prihodnost. Predavanje bo potekalo v obliki
pogovornega večera med mag. Violeto Irgl in voditeljico televizijskih oddaj, Jano Debeljak.

Pogodba z Ničem

Torek, 19. 3.,
19:30

Večer poezije in predstavitev druge pesniške zbirke domačinke Lidije Brezavšček. Večer bo poveRadovljica, zovala mag. Ana Porenta, odgovorna urednica portala Pesem.si. Izbrani gostje oziroma njihove
dvorana
videopredstavitve nekaterih uglasbljenih pesmi bodo popestrili branje poezije. Pogodba z Ničem
je izšla konec lanskega leta pri založbi Frontier. Pesmi, ki jih vsebuje, so v spevni rimani formi, od
sonetov do prizmatov, kličejo po uglasbitvi. Vabljeni ljubitelji poezije, bluesovske note in balad.
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Prireditve za odrasle
Sreda, 20. 3.,
09:00

Radovljica, Bralni klub
sejna soba Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi Ivana Zormana Okus po marcipanu.

Tihotapci miru
Četrtek, 21. 3.,
18:00

Lesce

Beseda bo tekla o drugem romanu pisateljice Karmen L. Oven. Družbeni roman govori o minevanju, odhajanju in smrti. Iz pripovedi božata ljubezen in življenje. Beremo zgodbo v zgodbi, ki razkriva dva svetova. Slikovito pisanje zdravi in pomirja ter prinaša najvišjo obliko ljubezni: mir. Pogovorni
večer v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic.

Družinsko popotovanje okrog sveta
Četrtek, 21. 3.,
19:30

Bled

Popotniška družina Stergar Avbelj z Bleda se je tokrat odpravila kar na pot okrog sveta. V 79-ih
dneh je obiskala znane turistične kraje kot so Dubaj, Havaji, Florida in Hollywood pa tudi daljne
eksotične dežele južnega Pacifika ... Spoznali bomo družinam prijazno Šrilanko, moderni Singapur,
Filipine, košček Avstralije in še kaj. Ne zamudite tega res zanimivega potopisa!

Uporaba kozmetike in varno sončenje

Radovljica, Predavanje Urške Sedlar, dipl. med. sestre iz ZD Radovljica, o tem, na kaj moramo biti pozorni,
dvorana
ko kupujemo kozmetiko, saj je koža naš največji organ. Malo se bomo dotaknili tudi tatoojev in
piercinga.

Petek, 22. 3.,
17:00

Svet Miklove Zale

Knjigo, ki vsebuje ponatis prve izdaje dr. Sketove »Miklove Zale« (1884), prepis rokopisa Špicarjeve
Radovljica, dramatizacije dr. Sketove zgodovinske povesti (1907) in spremno besedo »Svet Miklove Zale« bo
dvorana
predstavil njen založnik in pisec spremne besede mag. Jure Sinobad. Knjiga izhaja v počastitev
135-letnice prvega natisa dr. Sketove »Miklove Zale«, 135-letnice rojstva Jakoba Špicarja in 110. obletnice prve uprizoritve Špicarjeve igre na Jesenicah.

Torek, 26. 3.,
19:30

Posledice stresa in načini za obvladovanje

Radovljica, Rajko Škarič in Adriana Dolinar bosta predstavila načine, ki preprečujejo stres, prekinjajo stres v
dvorana
nastanku in stresna stanja v razvoju. Predavanje organizira Združenje za obuditev celostnega človeka v sodelovanju s Trgovino za zdravo življenje Meta.

Četrtek, 28. 3.,
17:00
Četrtek, 28. 3.,
18:00

Bled

Blejski kozolci

Predavanje Maje Vrtačnik v sodelovanju z Društvom za varstvo okolja Bled.

Razstave za odrasle
Idejna zasnova gorenjske regionalne bolnišnice v Radovljici
8.–29. 3.

Radovljica

30. 3.–15. 5.

vse enote

Ves mesec

vse enote

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Hitro staranje prebivalstva ter neustreznost bolnišnične infrastrukture na gorenjskem so arhitektko
Zalo Košnik pripeljali do snovanja idejne zasnove nove regionalne bolnišnice v Radovljici v projektu
magistrske naloge na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Nagradna križanka

Enigmatik Marjan Stare je za naše bralce tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic.
Vse bralce vabimo, da križanko rešijo in jo oddajo v knjižnici. Nagradno žrebanje bo 16. 5. 2019.

Pesnica meseca

Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete
pesem tedna pesnice Lidije Brezavšček.

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.

Čajna soba in kavarna knjižnica v mesecu marcu nudi
10 % popust na čaj Ruska mešanica. Degustacija čaja
bo na voljo 12. 3., od 17. do 19. ure. Vabljeni!
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Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elektronskih zbirk z oddaljenih lokacij (izven knjižnice,
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.
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Prireditve za otroke
Petek, 1., 8., 15., 22.,
29. 3.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 1., 8., 15., 22.,
29. 3.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 1. 3.,
17:00

Bled

Ponedeljek, 4., 11.,
18., 25. 3.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Torek, 5., 19. 3.,
17:00

Knjižnica
Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 6., 13., 20.,
27. 3.,
16:45

Radovljica,
dvorana

Sreda, 6. 3.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 7. 3.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Četrtek, 7. 3.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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

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. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Male roke, veliko darilo

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

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.

Dinozavri?

Lutkovna predstava v izvedbi Gledališča Glej je pustolovska komedija za najmlajše gledalce.

Dinozavri?

Lutkovna predstava v izvedbi Gledališča Glej je pustolovska komedija za najmlajše gledalce.

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.

Nenavadni prijatelj

Petek, 8. 3.,
17:00

Bled

Sreda, 13. 3.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Male roke, veliko darilo

Četrtek, 14. 3.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Male roke, veliko darilo

Petek, 15. 3.,
17:00

Bled

Pravljico in delavnico o posebni živalici – zvezdi Madagaskarja, bosta pripravili Elkana Angelova in
Jera Tavčar.
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Dinozavri?

Lutkovna predstava v izvedbi Gledališča Glej je pustolovska komedija za najmlajše gledalce.
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Prireditve za otroke
Lego robotika

V knjižnico se vrača lego robotika s Tonijem in Žanom. Tudi tokrat bo poleg sestavljanja poudarek
na programiranju robotov z namenom lažjega reševanja poučnih nalog. Te bodo v obliki poligonov
in tekmovanj. Število prijavljencev je zato omejeno. Prijavnice najdete v knjižnici in na spletni strani. Izpolnjene lahko oddate v knjižnici ali jih posredujete na elektronski naslov toni.podobnik.r@
gmail.com.

Sobota, 16., 23. 3.,
08:30 in 10:30

Radovljica,
računalniška soba

Torek, 19. 3.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Sreda, 20. 3.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Ukradena redovalnica – pa kaj še!

Četrtek, 21. 3.,
17:00

Linhartova
dvorana
Radovljica

Muzikal Levji kralj

Zvezdica zaspanka

Predstava otroške gledališke skupine Navihančki KUD Kamot Zasip v okviru 22. Linhartovega
otroškega gledališkega maratona JSKD.
Predstava otroške gledališke skupine Čuki OŠ A. T. Linharta Radovljica v okviru 22. Linhartovega
otroškega gledališkega maratona JSKD.
Predstava otroške gledališke skupine DO RE MI Bled v okviru 22. Linhartovega otroškega gledališkega maratona JSKD.

Mala rdeča koklja

Petek, 22.3.,
17:00

Bled

Sreda, 27. 3.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 28. 3.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Nenavadni prijatelj

Sobota, 30. 3.,
09:00

Radovljica,
dvorana

Noč z Andersenom

Predstava v izvedbi dramskega krožka OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled podružnična šola Ribno. Prireditev je v okviru 22. Linhartovega otroškega gledališkega maratona JSKD.

Nenavadni prijatelj

Pravljico in delavnico o posebni živalici – zvezdi Madagaskarja, bosta pripravili Elkana Angelova in
Jera Tavčar.
Pravljico in delavnico o posebni živalici – zvezdi Madagaskarja, bosta pripravili Elkana Angelova in
Jera Tavčar.
Predstavitev in razstava utrinkov s pestrega dogajanja na 13. Noči z Andersenom.

Razstave za otroke
Druženja s književnimi junaki
4.–29. 3.

Radovljica

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Učenci OŠ Antona Janše Radovljica namenijo veliko časa branju tako v šoli kot tudi doma. Ob prebranih zgodbah nastajajo zanimivi 'bralni zvezki', zapisi o prebranem, obnove, ilustracije in risbe.
Mentor: Peter Kolman.

Slikar

Razstava malih umetnij otrok od 1. do 6. leta starosti iz Vrtca Bled.

Pisane barve in otroška domišljija

Učenci podružnice Bohinjska Bela in Podružnice Ribno so pisane barve in različne materiale prepletli z otroško domišljijo in ustvarili čudovite izdelke.

Pomladno prebujenje

Srednja vas Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda POŠ Srednja vas pod mentorstvom Nataše Korošec.

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Cvetje

Razstava likovnih izdelkov učencev 7. in 8. razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z
učiteljico Nado Hodnik.

Mamici

Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 2. a in 2. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom
Melite Čušin in Tanje Mencinger.

Kraljična na zrnu graha

Razstavo likovnih izdelkov učencev 1. r. POŠ Begunje pod vodstvom Doris Lapanja.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Gorje

30. 3.–15. 5.

vse enote

30. 3.–15. 5.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Rdeča kapica

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

Zimsko veselje

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ Gorje.

Nagradna križanka

Enigmatik Marjan Stare je za naše bralce tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. Vse bralce vabimo, da križanko rešijo in jo oddajo v knjižnici. Nagradno žrebanje bo 16. 5. 2019.

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 …

Mislice

Enigmatik Marjan Stare je za naše bralce tudi letos sestavil križanko na temo Andersenovih pravljic. Vse bralce vabimo, da križanko rešijo in jo oddajo v knjižnici. Nagradno žrebanje bo 16. 5. 2019.

Čajna soba in kavarna knjižnica v mesecu marcu nudi
10 % popust na čaj Ruska mešanica. Degustacija čaja
bo na voljo 12. 3., od 17. do 19. ure. Vabljeni!
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KnjiznicaRadovljica

Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elektronskih zbirk z oddaljenih lokacij (izven knjižnice,
od doma, iz službe). Preveri te na naši spletni strani.

