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Prireditve za odrasle

Ponedeljek, 1. 4., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Kaj je um in kako deluje
Pogosto se ne zavedamo svojega ravnanja. Naši odzivi so nezavedni, avtomatski. Um, ki ima glavno 
besedo in vodi naše življenje, je potrebno obvladati. Poznavanje narave in delovanja uma nam po-
maga, da postajamo vse bolj zavestna, radostna bitja. Predavanje Holozofskega društva Slovenije.

Torek, 2. 4., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Japonska
V Deželi vzhajajočega sonca naredita vtis visoka tehnologija in moderna arhitektura velemest, še 
bolj pa obzirnost in spoštljivost Japoncev. Eden vrhuncev potovanja je japonska hrana, ki je zaradi 
svoje izvirnosti zaščitena kot Unescova dediščina. Vtise s potovanja po Japonski bo predstavil Da-
mjan Jevšnik, ki ga navdušujejo tiste redke, urejene in varne države z ohranjeno naravo in ljudmi, 
od katerih se lahko česa naučimo. V Čajni sobi in kavarni Knjižnica bo od 17. do 19. ure na voljo 
degustacija japonskih čajev.

Četrtek, 4., 18., 
25. 4., 
18:00

Bohinjska 
Bistrica

Ročna dela
Srečanje članov Kulturnega društva Bohinj, sekcija ročnih del.

Četrtek, 4. 4., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Festival miru v okviru  51. mednarodnega srečanja  pisateljev na Bledu 
Pogovorni večer s Helmuthom A. Niederlom, ki se bo predstavil s pesmimi, in Alenko Bole Vrabec, 
ki bo spregovorila o prevodu mladinskega romana Sadako hoče živeti avstrijskega pisatelja Karla 
Brucknerja. Moderatorka večera bo Božena Kolman Finžgar, pesmi Helmutha A. Niederla bo v 
slovenskem prevodu brala Januša Avguštin, KUD Linhartov oder . Gost večera bo tudi Hori Takeaki 
(Japonski PEN). Zaključek večera bo zaokrožila majhna kulinarična pokušina.

Petek, 5. 4., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Cikel predavanj Srečanje ob humanistiki: Kaj je v zgodovini filozofije pomenilo 
mišljenje 
Glede na to, da v humanistiki še vedno velja prepričanje, da je človeško mišljenje nekaj drugega od 
tega, kar počnejo algoritmi umetne inteligence in »pametni« stroji, se bomo tokrat vprašali, kaj je v 
zgodovini filozofije pomenilo mišljenje. Predaval bo mag. Marko Ogris.

Petek, 5. 4., 
19:00 Bled Lepote narave

Otvoritev slikarske razstave Milene Petek, članice Slikarskega društva Atelje Bled. 

Torek, 9. 4., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Življenje v ekovasi 
Ekovas ni navadna vas. Je vas, kjer živijo ekološko in  kjer so prebivalci povezani v skupnost. Imajo 
ekološki vrt, skrbijo za manj odpadkov, gradijo iz naravnih materialov ... Ekologijo se vidi in skup-
nost, bližino, skrb za drugega se čuti. Življenje v ekovasi ter radosti in tegobe med bivanjem tam 
nam bo predstavila Evita Mici Jenko, ki je osem mesecev kot prostovoljka preživela v ekovasi Sieben 
Linden v Nemčiji. 

Sreda, 10. 4., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Naravno okrepimo zdravje otroka s pomočjo bioresonance 
S pomočjo bioresonance in drugih spremljevalnih ukrepov lahko okrepimo tudi zdravje naših naj-
mlajših, in to povsem naravno. »Majhne spremembe življenjskega sloga lahko prispevajo k velikim 
spremembam zdravja vse družine,« pravi tokratna predavateljica Anja Kovač Ažman. Vabljene 
mamice skupaj z dojenčki in vsi, ki jih tema zanima.

Sreda, 10. 4.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Skupaj proti vlomilcem 
Policisti Policijske postaje Radovljica vabijo na odprto okroglo mizo, v kateri bodo, skupaj z gosti, 
predstavili problematiko vlomov v stanovanjske hiše, v katerih storilci pogosto iščejo predvsem 
denar, zlatnino in druge vrednejše predmete. Skozi pogovor bodo poskušali osvetliti, koliko lahko k 
preprečevanju in uspešnejšemu preiskovanju takšnih dogodkov pripomoremo tudi sami. Po zaklju-
čenem programu bo tudi priložnost za druženje in neformalni pogovor z udeleženci.
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Prireditve za odrasle

Četrtek, 11. 4., 
17:30

Bohinjska 
Bistrica

Kelti
Po več stoletjih uporabe železa v  Evropi so se na današnje slovensko ozemlje naselili Kelti. Njihova 
noša se je razlikovala od starejše železnodobne, imeli so povsem nov umetnostni slog okraševanja 
predmetov,  predvsem pa so bili drugače oboroženi  njihovi bojevniki. Predavanje bo pripravila 
arheologinja Mija Ogrin v sodelovanju z ArheoAlpe, Zavodom za kulturo, izobraževanje in turizem 
Bohinj.

Četrtek, 11. 4., 
18:00 Bled

Prikaz priprave kruha z naravnim kvasom — drožmi
Vabljeni na prikaz priprave kruha, ki ga bomo v prenosni pečici tudi spekli v živo. Pokusili bomo kruh 
z drožmi in kruh s sadno kvasno vodo iz same ajdove moke. Spoznali bomo, kako droži pripravimo 
in kako jih vzdržujemo neomejen čas. Delavnico, v organizaciji MGC Bled, bo vodila Mateja Reš s 
kmetije Vrt okusov. 

Četrtek, 11. 4., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Odpustiti življenju
Slovensko društvo hospic – Območni odbor Gorenjska vabi na pogovor z Bronjo Žakelj, avtorico 
knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset. Pogovor o lepotah in pasteh življenja, vrednotah, 
srčnosti  in radostih ter o minljivosti vsakršnega življenja bo povezovala Helena Maruško.

Petek, 12. 4.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Oaza duše
Vabimo vas na predstavitev pesniške zbirke Jaka Koširja z naslovom Oaza duše. Pogovor z avtorjem 
bo vodila Iva Lapajne. V kulturnem programu bodo nastopili učenci OŠ dr. Janeza Mencingerja in 
Glasbene šole Radovljica. Predstavitev bo potekala v sklopu meseca bohinjske kulture.

Torek, 16. 4., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Dober dih – dihajte pravilno in živite bolje
Kako dobro dihate? Se sploh zavedate, kako dihate in kako je to pomembno za vaše zdravje, vital-
nost in energijo? Vabljeni ste na predavanje ob izidu knjige Dober dih irskega strokovnjaka Patricka 
McKeowna.  Spoznali boste prednosti in koristi pravilnega dihanja po metodi Oxygen Advantage®– 
prednost kisika. Na delavnici bomo naredili nekaj vaj, ki so predstavljene v knjigi. Predaval bo Janez 
Hudovernik, domačin iz Gorij, ki je certificirani inštruktor po metodi Oxygen Advantage.

Sreda, 17. 4., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o knjigi Stric Petros in Goldbachova domneva avtorja Aposto-
losa Doxiadisa.

Četrtek, 18. 4., 
19:30 Bled

Norveška – na obisku v deželi Vikingov in Trolov 
Prostrana, popotnikom in fotografom prijazna, tudi poleti hladna dežela, ki je sonce ne ogreje, 
čeprav sveti skoraj cel dan. Pa tudi dežela tisočerih lepot, neštetih fjordov, slapov, gora, prijaznih 
domačinov ... Kaj sta v njej z ženo Vlasto doživela in zakaj se bosta tja zagotovo še vrnila, vam bo 
povedal Robert Metličar.  

Torek, 23. 4., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Noč knjige
V sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev vabimo na večer Pesem v krvi, na 
katerem bo gost pisatelj, prevajalec, gledališki in literarni kritik, dramatik, založnik in Prešernov  
nagrajenec, Aleš Berger. Z njim se bo pogovarjala Alenka Bole Vrabec. Obiskovalce vznemirljivega 
literarnega večera bo Linhartov oder na koncu s pariškim avtobusom na progi S popeljal do tipične-
ga bistrojčka, kjer bosta čakala oblizek in kupica. 

Razstave za odrasle

Ves mesec Bled

Blejski kozolci in »kozolci«  
Kozolec je bil nekdaj sestavni del slovenske kmetije, postavljen blizu doma ali med travniki in polji. 
Danes ima poleg prostorskega, kjer se shranjujejo drva, bale, kmetijska mehanizacija, orodje in 
druge naprave, tudi etnološki pomen, saj gre za ohranjanje kulturne dediščine. Razstavo fotografij 
najbolj zanimivih kozolcev pripravlja Maja Vrtačnik.

5.–30. 4. Bled
Lepote narave
Na razstavi Milene Petek, članice Slikarskega društva Atelje Bled, bodo predstavljena likovna dela, 
katera povzemajo motive iz narave.
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

1979 — Leto otvoritve Doma Joža Ažmana in Muzeja Tomaža Godca
Razstava ob 40-letnici izgradnje Doma J. Ažmana in Muzeja Tomaža Godca. Izbor novic tednika 
Železar iz leta 1979, ki so bralce obveščale o gradnji, otvoritvi in obisku Tita v Bohinju.

30. 3.–15. 5. vse enote
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.

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 oddaj-
te v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.

Razstave za odrasle

Čajna soba in Kavarna knjižnica vam v mesecu aprilu 
nudi 5% popust na nakup japonskih čajev in 10% 
popust na napitek matcha in matcha latte. Vabljeni!

Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elek-
tronskih zbirk z oddaljenih lokacij (izven knjižnice, 
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.
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Prireditve za otroke
Ponedeljek, 1., 8., 
15. 4., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice 
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih angleških 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, 2., 16. 4., 
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, 3., 10., 17., 
24. 4., 
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, 3. 4., 
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana

Začarani čajnik 
Izvirna in čarobna pravljica v tehniki papirnatega lutkovnega gledališča v izvedbi Pripovednega 
gledališča gdč. Bazilike.

Četrtek, 4. 4., 
10:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleščina za mamice in dojenčke
Ena ura pogovora v angleščini v dobri družbi – kot nalašč za starše na porodniškem dopustu ali star-
še, ki bi radi izboljšali angleščino, ne glede na predznanje.  Vsak mesec bomo razpravljali o drugačni 
temi in raziskovali kulturne razlike. Vabljeni skupaj z najmlajšimi. Aprilska tema: dvojezični otrok. 
Urico bo vodila Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici. 

Četrtek, 4. 4., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Začarani čajnik 
Izvirna in čarobna pravljica v tehniki papirnatega lutkovnega gledališča v izvedbi Pripovednega 
gledališča gdč. Bazilike.

Četrtek, 4. 4., 
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.

Petek, 5., 12., 19., 
26. 4., 
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, 5., 12., 19., 
26. 4., 
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, vre-
menskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Vodi Petra Arula, certifici-
rana učiteljica Rainbow kids yoge.

Petek, 5. 4., 
17:00 Bled Tulipan 

Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Metka Repinc.

Sobota, 6., 13. 4., 
08:30 in 10:30

Radovljica, 
računalni-

ška soba

Lego robotika 
Lego robotika s Tonijem in Žanom. Tokrat bo poleg zabavnega sestavljanja in programiranja 
robotov poučne izzive reševalo s pomočjo računanja. Število prijavljencev je 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.
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Ves mesec Radovljica, 
Bled, Gorje

Noč z Andersenom 
Razstava utrinkov s 13. Noči z Andersenom. 

Ves mesec Lesce
Muhasti april 
Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 3. a in 3. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Nine Ošljak in Saše Avsenik Pisek.

Ves mesec Srednja vas Ples dežnih kapljic 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c razreda POŠ Srednja vas pod mentorstvom Jožice Kašca.

Ves mesec Kropa Rdeča kapica 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

Ves mesec Begunje
Muhasti april
Razstavo likovnih izdelkov učencev 1. b POŠ Begunje pod vodstvom Jane Vouk in Irene Vuga 
Zupan.

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.

Razstave za otroke

Sreda, 10. 4., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Tulipan 
Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Metka Repinc.

Četrtek, 11. 4., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Zagugaj se v svet domišljije 
Delavnico za otroke, ki temelji na umetnostnih medijih – gib, glasba, ples, drama, likovne dejavno-
sti in domišljija, bosta pripravili Estera Burgar in Kelly Avsenik - Hanson.

Petek, 12. 4., 
17:00 Bled

Zagugaj se v svet domišljije 
Delavnico za otroke, ki temelji na umetnostnih medijih – gib, glasba, ples, drama, likovne dejavno-
sti in domišljija, bosta pripravili Estera Burgar in Kelly Avsenik - Hanson.

Torek, 16. 4., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Mala rdeča koklja 
Predstava, v kateri nastopajo učenci dramskega krožka POŠ Ribno, pod mentorstvom Blanke 
Valant.

Sreda, 17. 4., 
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana

Mala rdeča koklja 
Predstava, v kateri nastopajo učenci dramskega krožka POŠ Ribno, pod mentorstvom Blanke 
Valant.

Četrtek, 18. 4., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Mala rdeča koklja 
Predstava, v kateri nastopajo učenci dramskega krožka POŠ Ribno, pod mentorstvom Blanke 
Valant.

Petek, 19. 4., 
17:00 Bled

Začarani čajnik 
Izvirna in čarobna pravljica v tehniki papirnatega lutkovnega gledališča v izvedbi Pripovednega 
gledališča gdč. Bazilike.

Sreda, 24. 4.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Mavrični metuljčki 
Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Četrtek, 25. 4.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Tulipan 
Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Metka Repinc.

Petek, 26. 4.,
17:00 Bled Mavrični metuljčki 

Ustvarjalna delavnica s Tanjo Žohar.

Prireditve za otroke

Čajna soba in kavarna Knjižnica vam v mesecu aprilu 
nudi 5% popust na nakup japonskih čajev in 10% 
popust na napitek matcha in matcha latte. Vabljeni!

Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elek-
tronskih zbirk z oddaljenih lokacij (izven knjižnice, 
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.


