mesečni program
Maj 2019

Prireditve za odrasle
Torek, 7. 5.,
19:30

S kombijem iz Slovenije do Dakarja in naprej do Burkine Faso

Radovljica, Popotnik Zoran Furman bo predstavil pot skozi Italijo, Francijo do Španije, kjer se je na jugu vkrcal
dvorana
na trajekt za Maroko. Na poti skozi Evropo je občudoval Monako, Pont du Gard, sloviti rimski akvadukt in Veliko mošejo, ki se lahko pohvali s katedralo v sredini.

Uvajanje dojenega otroka v vrtec in odstavljanje

Sreda, 8. 5.,
10:00

Kako dolgo naj bo otrok dojen? Je treba ob koncu porodniške dojenje omejiti ali ukiniti? Kako brez
Radovljica, joka in frustracij odstaviti otroka? Kako otroka “odvaditi” nočnega dojenja? Je dojenje po določeni
pravljična starosti škodljivo? Ali materino mleko po prvem letu res nima več vrednosti? Kaj lahko naredite, če
soba
otroka uvajate v vrtec in se doma še vedno uspava z dojenjem oz. če se otrok še pogosto doji in pojé
malo goste hrane. Na ta in vsa ostala vprašanja bo odgovorila svetovalka za dojenje (IBCLC, LLLI) in
nošenje Alenka Benedik; Inštitut za dojenje Rumina.

Postopek prodaje nepremičnin
Četrtek, 9. 5.,
18:00

Bled

Vse o postopku prodaje vašega stanovanja, hiše, zemljišča ali gradbene parcele bo predstavila
diplomirana pravnica in licencirana nepremičninska svetovalka Nadja Vidic, v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled. Podrobneje bo opisan tudi postopek prodaje kmetijskega zemljišča in kje
in kako vse je pri prodaji potrebno upoštevat predkupne upravičence.

Cikel predavanj Srečanje ob humanistiki: Ideje in dediščina evropskega humanizma

Petek, 10. 5.,
17:00

Petek, 10. 5,
17:00

Medtem ko danes v mnogočem upravičeno govorimo o dobi antropocentrizma (zaradi odločilnega
Radovljica, vpliva človeka na Zemljo in vseh drugih oblik življenja na njej), se redko kdaj vprašamo, v kakšni
dvorana
povezavi, s tem narcisizmom sodobnega človeka, so (ali pač ne?) številne miselne, idejne in kulturne
premene v zgodovini prostora sedanje Evrope, ki jih sicer uvrščamo v tradicijo evropskega humanizma, renesanse in razsvetljenstva? Predaval bo mag. Marko Ogris.
Bohinjska
Bistrica

Klepet ob kavi — Krvni tlak

Zdravstveno vzgojni center Bohinj vabi na brezplačne meritve in sproščen klepet o tihem ubijalcu
– povišanem krvnem tlaku. Ob skodelici kave ali čaja bo Tina Vovk, diplomirana medicinska sestra,
svetovala o preventivi, na voljo bo za reševanje dilem in odgovore na vaša vprašanja.

Smiljan Rozman (1927—2007): pisatelj, slikar, glasbenik — otvoritev razstave

Ponedeljek, 13. 5.,
19:00

Življenjska pot ga je vodila v različne kraje: Celje, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Radovljico, Ptuj, MaRadovljica,
ribor ... in Ljubljano. O njem bosta spregovorila avtorja razstave Bernarda Lukanc in Vlado Vrbič iz
dvorana
velenjske knjižnice, ki sta razstavo tudi pripravila. Razstava potuje po krajih, kjer je Smiljan Rozman
živel in ustvarjal. V Radovljici se ga bomo spomnili tudi z glasbo in sladkimi grižljaji.

Mojca Širok: o mafiji in umorih, o politikih in papežih

Torek, 14. 5.,
19:30

Literarni večer z novinarko in pisateljico Mojco Širok. Avtorica bo predstavila kriminalni roman
Radovljica, Pogodba, ki v sočnem jeziku, živih dialogih in ob nepredvidljivih zapletih bralca odpelje v osrčje
dvorana
mafijskega dogajanja. Zgoščeno žanrsko pisanje vzdržuje napetost od prvega do zadnjega stavka;
kriminalka se sicer dogaja v Italiji, kjer je mafija globoko vraščena v družbeno tkivo, a bi teme, o
katerih govori, lahko mirno prenesli tudi v slovensko okolje.

Stavbna dediščina bohinjskih planin
Četrtek, 16. 5.,
17:30

Bohinjska
Bistrica

Pastirski stanovi na bohinjskih planinah so bili v preteklosti nepogrešljivi za planšarstvo in preživetje kmeta, danes pa jih varujejo državni zakoni kot del kulturne krajine in dediščine. Naši predniki
so znanja gradnje stanov prenašali iz roda v rod, jih premišljeno postavljali v prostor, pri tem pa so
upoštevali tudi dane možnosti narave. Predavala bo Mija Ogrin, arheologinja iz ArheoAlpe, zavod
za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.
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Prireditve za odrasle
Četrtek, 16. 5,
19:30

Bled

Petek, 17. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Strahovi pred srednjo šolo

Igrana predstava Dramskega krožka OŠ Bled pod mentorstvom Mete Pazlar.

Klepet ob kavi — Krvni sladkor

Druženje ob kavi ali čaju bo namenjeno povišanemu krvnemu sladkorju, ki predstavlja veliko nevarnost za delovanje naših ledvic, živčnih povezav ter oči. Kako si lahko pomagate sami, vam bo razkrila
Tina Vovk iz Zdravstveno vzgojnega centra Bohinj.

Tu je doma ljubezen

Petek, 17. 5.,
17:00

Torek, 21. 5.,
19:30

Knjiga Tu je doma ljubezen je avtorsko delo uporabnikov VDC Murska Sobota in prekmurske pisaRadovljica,
teljice Karoline Kolmanič. Sodobna, aktualna tematika je v zgodbi prepletena z ljubeznijo, nosi pa
dvorana
tudi globoko sporočilno vrednost, zaradi katere je svet lepši in so ovire odveč. O tem in še marsičem
bodo spregovorili avtorji te knjige.

Od Izraela do Kenije

Radovljica, Potopisno predavanje kolesarja Aleša Juvanca, ki je začel kolesarsko pot v Izraelu, jo nadaljeval
dvorana
prek Jeruzalema v Jordanijo in naprej vse do Nairobija, kjer je po 59 dneh na kolesu premagal 3.900
kilometrov.

Angleščina za mamice in dojenčke

Četrtek, 23. 5.,
10:30

Radovljica, Ena ura pogovora v angleščini v dobri družbi – kot nalašč za starše na porodniškem dopustu ali starpravljična še, ki bi radi izboljšali angleščino, ne glede na predznanje. Vsak mesec bomo razpravljali o drugačni
soba
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.

So zdravstvene tegobe posledica bakterije borelije?
Četrtek, 23. 5.,
19:30

Bled

Petek, 24. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Ponedeljek, 27. 5.,
20:00

Linhartova
dvorana
Radovljica

Področje Gorenjske je zelo rizično za okužbo z borelijo, preko ugriza klopa in nekaterih drugih
žuželk. Okuženost in zastarele okužbe postajajo tako pogoste, da bi že skoraj lahko govorili o
epidemiji. Predavanje vas bo poučilo o tveganjih pri okužbi, o zaščiti pred okužbo in o ugotavljanju
simptomov, ki nakazujejo o možni zastareli obliki okužbe. Največ časa bomo namenili postopku
ozdravljenja, tako pri akutnih okužbah kot tudi zastarelih okužbah. Predaval bo Denis Žvegelj.

Klepet ob kavi — Maščobe v krvi

So tudi vam ugotovili povišane maščobe v krvi? Zelo verjetno, saj se s tem ubada kar 60 % Slovencev.
Zaradi česa pride do tega? Kaj lahko naredim sam? Ali je to res tako nevarno? Na ta in vsa ostala
vprašanja vam bo ob kavi ali čaju odgovarjala Tina Vovk iz Zdravstveno vzgojnega centra Bohinj.

Ta veseli knjižni svet

Zaključna prireditev akcije Ta veseli knjižni svet. Monodrama o življenju velike umetnice, svetovne
popotnice, pisateljice, pesnice, teozofinje, slikarke in poliglotke, Alme Maximiliane Karlin, v izvedbi
Barbare Vidovič iz Gledališča Talija. Sodelujoči v akciji bodo vabila prejeli po pošti.

Zagret za tek

Torek, 28. 5.,
19:30

Radovljica, Avtor bloga Minimalist, pionir bosonogega teka in sodobnih prehranskih pristopov k športu, Marko
dvorana
Roblek, je tek slekel modne navlake. Omenjene teme je strnil v svojo knjigo z naslovom Zagret za
tek: 42 spoznanj bosonogega viteza. O knjigi in še čem se bo z avtorjem pogovarjal Peter Štrukelj.

Petek, 31. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Klepet ob kavi — Zdravo življenje

Zdravstveno vzgojni center vas vabi na pogovor o zdravem življenju. Kaj to sploh pomeni? Zakaj
zbolijo tudi ljudje, ki živijo zdravo? Ali stres res vpliva na naše zdravje? Ob skodelici kave ali čaja se
bomo pogovarjali s Tino Vovk, diplomirano medicinsko sestro.

Razstave za odrasle
Kako ravnam s knjigo?
Ves mesec

Radovljica

Knjižnično gradivo gre iz rok v roke in včasih se najdejo kakšne roke, ki z gradivom ravnajo malomarno. Pripravili smo razstavo gradiva naše knjižnice, ki je bilo zaradi neustreznega ravnanja
uničeno in je tako neprimerno za nadaljnjo izposojo. Naj bo to gradivo opomin, kako se z gradivom
ne ravna, da tisti, ki si bo izposodil gradivo za nami, ne bo našel na njem tudi naših slabih navad.
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Razstave za odrasle
Smiljan Rozman (1927—2007): pisatelj, slikar, glasbenik
6. 5.–12. 6.

Radovljica

Življenjska pot ga je zaradi očetovega poklica vodila v različne kraje: Celje, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Radovljico, Ptuj, Maribor in Ljubljano. Razstavo je pripravila Knjižnica Velenje in potuje po
krajih, kjer je Smiljan Rozman živel in ustvarajal.

Klekljanje
Ves mesec

Bled

Zaključuje se druga sezona klekljanja v KS Bled. Blejske krajanke so vso zimo izvajale to prostočasno dejavnost, ki je nekoč omogočala preživetje marsikateri družini. Danes so čipke inspiracija za
umetniško ustvarjanje v oblikovanju in arhitekturi, utrle pa so si pot tudi v modo. Veščina izdelovanja klekljanih čipk s križanjem, sukanjem, pretikanjem oziroma prepletanjem niti, navitih na
kleklje je povezovala letos kar dve skupini; eno ob sredah in drugo ob petkih. Klekljanje je kreativno
izražanje ustvarjalk, ki bodo svoje izdelke na ogled postavile v vitrine blejske knjižnice.

210 let od nastanka Ilirskih provinc
Ves mesec

Bled

V tokratni predstavitvi izbranih predmetov iz zbirk Gorenjskega muzeja se bomo vrnili v čas
nastanka Ilirskih provinc. Na razstavi Naj vedo ljudje o Francozih: Ilirske province (1809–1813) si
boste lahko ogledali francosko vojaško blagajno, zraven pa izvedeli nekaj o Napoleonovih soldatih,
zgodbah na panjskih končnicah in drugih spominih na francoske čase, tudi tistih z blejskega konca.
Muzejsko vitrino pripravljata mag. Barbara Kalan in Anja Poštrak.

Utrip dediščine
Ves mesec

Bled

30. 3.–15. 5.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Letos so učenke in učenci OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, krožka Slikanje na platno, skupaj z mentoricama, učiteljicama Sergejo Ažman Lapajne in Jano Nerat, pripravili 12 slik z naslovom »Utrip
dediščine«.

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.

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 vam v mesecu maju
nudi 10% popust na čaje Rooibos. 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
Angleške pravljice

Ponedeljek, 6., 13.,
20., 27. 5.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Torek, 7., 21. 5.,
17:00

Knjižnica
Radovljica,
pravljična
soba

Beremo s tačkami

Sreda, 8., 15., 22. 5.,
16:45

Radovljica,
pravljična
soba

Ta veseli klub

Sreda, 8. 5.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Knjige velikanke

Četrtek, 9. 5.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Četrtek, 9. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 10., 17., 24.,
31. 5.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 10., 17., 24.,
31. 5.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 10. 5.,
17:00

Bled

Sobota, 11., 18. 5.,
08:30 in 10:30

Radovljica,
računalniška soba

Sreda, 15. 5.,
16:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

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.
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.
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.
Čarovnik Sam Sebastian ima posebej za knjižnice pripravljeno zanimivo čarovniško predstavo, v
kateri naše najmlajše spodbuja k branju.

Knjige velikanke

Čarovnik Sam Sebastian ima posebej za knjižnice pripravljeno zanimivo čarovniško predstavo, v
kateri naše najmlajše spodbuja k branju.

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.

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.

Pavelčkova piščalka

Igrana predstava pod mentorstvom učiteljice Mete Pazlar. Glasbeno spremljavo na kitari izvaja
Vito Grilc. Igrajo učenke in učenci Gledališkega kluba OŠ Bled.

Lego robotika

V knjižnico se vrača lego robotika s Tonijem in Žanom. Na delavnici boste sestavljali robote, se učili
veščin programiranja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in z novimi izzivi osvajali znanja.
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.

Pravljični kovčki

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja poteka Parada učenja, na kateri bomo skupaj z otroki
raziskovali pravljične kovčke.
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Prireditve za otroke
Četrtek, 16. 5,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 17. 5.,
17:00

Bled

Torek, 21. 5.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Sreda, 22. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 23. 5.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 24. 5.,
17:00

Bled

Sreda, 29. 5.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 30. 5.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 31. 5.,
17:00

Palček Pohajalček

Pravljično urico in delavnico za otroke od 3. leta dalje bo pripravila Waldorfska vzgojiteljica Katka
Žbogar.

Palček Pohajalček

Pravljično urico in delavnico za otroke od 3. leta dalje bo pripravila Waldorfska vzgojiteljica Katka
Žbogar.

Tine in promet

Predstava, narejena v pop-up tehniki, sodi v sklop izobraževalnih lutkovnih predstav gledališča
FRU-FRU, ki otroke na nevsiljiv način seznanja z nevarnostmi v prometu in pravili obnašanja na
cesti.

Pavelčkova piščalka

Igrana predstava pod mentorstvom učiteljice Mete Pazlar. Glasbeno spremljavo na kitari izvaja
Vito Grilc. Igrajo učenke in učenci Gledališkega kluba OŠ Bled.

Pavelčkova piščalka

Igrana predstava pod mentorstvom učiteljice Mete Pazlar. Glasbeno spremljavo na kitari izvaja
Vito Grilc. Igrajo učenke in učenci Gledališkega kluba OŠ Bled.

Mala rdeča koklja

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

Tine in promet

Predstava, narejena v pop-up tehniki, sodi v sklop izobraževalnih lutkovnih predstav gledališča
FRU-FRU, ki otroke na nevsiljiv način seznanja z nevarnostmi v prometu in pravili obnašanja na
cesti.

Tine in promet

Predstava, narejena v pop-up tehniki, sodi v sklop izobraževalnih lutkovnih predstav gledališča
FRU-FRU, ki otroke na nevsiljiv način seznanja z nevarnostmi v prometu in pravili obnašanja na
cesti.

Tine in promet
Bled

Predstava, narejena v pop-up tehniki, sodi v sklop izobraževalnih lutkovnih predstav gledališča
FRU-FRU, ki otroke na nevsiljiv način seznanja z nevarnostmi v prometu in pravili obnašanja na
cesti.

Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Gorje

Diši po pomladi

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z učiteljicami Polono Oblak Golobič, Bernardo Mikelj in Janjo Cvetek.

Cvetoča pomlad

Svoje izdelke bodo razstavljali učenci 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Melite
Jensterle.

Tudi mi ustvarjamo

Razstava likovnih izdelkov učencev OPB POŠ Srednja vas pod mentorstvom Mojce Medja.

Stanovitni kositrni vojak

Razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Majsko cvetje

Razstavo likovnih izdelkov učencev 2. b POŠ Begunje pod vodstvom Saše Hrovat.

Ko se vse prebudi in zaživi

Otroci iz Vrtca Gorje so s svojimi vzgojiteljicami ustvarjali v različnih likovnih tehnikah in skušali
prikazati, kako je, ko se v naravo zopet vrnejo barve in svet okoli nas spet zaživi.
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Razstave za otroke
Nagradna križanka
30. 3.–15. 5.

vse enote

Ves mesec

Kropa

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.

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.

Čajna soba in kavarna Knjižnica vam v mesecu maju
nudi 10% popust na čaje Rooibos. Vabljeni!

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

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

