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Junij 2019

Prireditve za odrasle

Četrtek, 6. 6., 
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. Junijska tema: Multicultural 
Parenting. Urico bo vodila Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v 
Radovljici.

Četrtek, 6. 6., 
18:00 Bled

Otvoritev razstave »Od nakita do skulpture in študijsko risanje«
Pri tečaju Od nakita do skulpture so se udeleženke spoznale z vsemi stopnjami oblikovanja nakita. 
Izdelale so unikaten nakit iz bakra. V sklopu študijskega krožka Študijsko risanje pa so se udeleženci 
naučili risanja geometrijskih teles v različnih prostorskih situacijah, iskanja razmerij med objektom 
in ozadjem, risanja krokijev tihožitij z različnih zornih kotov, s poudarkom na perspektivi in obliki. 
Razstava je nastala v sklopu delavnic Medgeneracijskega centra Bled, pod mentorstvom Huberta 
Široke in Lučke Šparovec.

Petek, 7. 6., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Cikel predavanj Srečanje ob humanistiki: Odiseje v zgodovini zahodne civilizacije
Evolucija popotovanja in simbolni pomen enega ključnih mitoloških junakov naše civilizacije. In-
terpretativna širina te mitske figure nas posebej pritegne, če njen razvoj spremljamo od Homerjeve 
Odiseje preko Joycevega Uliksesa vse do Kubrickovega filma 2001 : Vesoljska odiseja. Predaval bo 
mag. Marko Ogris.

Sreda, 12. 6., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Kampiranje z dojenčkom in druge počitniške pustolovščine 
Premišljujete o počitnicah, pa ne veste, kako bo to šlo z najmlajšim? Se odpravljate na letalo ali pa 
ste zapriseženi kampiranju? Prav vse lahko počnete tudi z dojenčkom. Če bo vam lepo, bo tudi nje-
mu. Kaj vse potrebujete za na pot in kako se odpraviti na prvo potovanje, da bo čim bolj prijetno, bo 
povedala Petra Arula, ustanoviteljica Pisanih osrečevalnic in Jogice za mamice z dojenčki in otroke. 
Vabljeni skupaj z dojenčki!

Sreda, 12. 6. 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Parkinsonova bolezen: prepoznavanje in zdravljenje
Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča degenerativna bolezen, katere vzroka za nastanek ne 
poznamo. Vpliva na številne vidike vsakodnevnega življenja in globoko poseže v kakovost življenja. 
Posameznike prizadene tako različno in svojstveno, da optimalno ali enotno zdravljenje ne obstaja. 
Zelo pomembno je, da se diagnoza postavi čim prej in da pri tem sodelujejo izkušeni specialisti, ki 
izberejo najprimernejšo metodo zdravljenja. Na predavanju bo o bolezni spregovorila priznana 
specialistka za parkinsonovo bolezen, nevrologinja dr. Nina Zupančič Križnar. 

Razstave za odrasle

6. 5.–12. 6. Radovljica

Smiljan Rozman (1927—2007): pisatelj, slikar, glasbenik
Življenjska pot ga je zaradi očetovega poklica vodila v različne kraje: Celje, Šmarje pri Jelšah, Šo-
štanj, Radovljico, Ptuj, Maribor in Ljubljano. Razstavo je pripravila Knjižnica Velenje in potuje po 
krajih, kjer je Smiljan Rozman živel in ustvarajal.

20. 6.–31. 8. Bled

Incident hladne vojne na bohinjskem nebu
Razstava Incident hladne vojne na bohinjskem nebu, ki sta jo pripravila Anja Poštrak in dr. Jože 
Dežman iz Gorenjskega muzeja, govori o sestrelitvi ameriškega transportnega letala nad Gorjuša-
mi avgusta leta 1946. Vsi člani posadke so umrli, dogodek pa je sprožil mednarodno krizo in vojaško 
napetost med državami.
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Razstave za odrasle

Ves mesec Bled

Od nakita do skulpture in študijsko risanje
Sodelovanje z lokalnimi umetniki se nadaljuje. Tokrat so v Medgeneracijskem centru Bled povezali 
dva umetnika, ki pri njih uspešno delujeta. Priznanega oblikovalca nakita Huberta Široka ter 
akademsko slikarko mlajše generacije Lučko Šparovec. V sklopu treh tečajev so udeleženci različnih 
starostnih skupin izdelali izvrstna dela.

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.

21. 6.–31. 8. vse enote
Bralni izziv
Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z 
namigi. List z izzivi dobite v vseh naših enotah in na naši spletni strani.

V poletnih mesecih nudimo 10% popust na sadne 
napitke, ki so odlični za pripravo ledenega čaja in 
osvežitev. Če želite izvedeti še več, se vidimo v 
Čajni sobi in kavarni knjižnica.

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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Junij 2019

Prireditve za otroke
Ponedeljek, 3., 10., 
17. 6., 
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, 4. 6., 
17:00

Festivalna 
dvorana 

Bled

Knjižnica — Ves@lje zakladov 
Zaključna prireditev za udeležence akcije Knjižnica – Ves@lje zakladov s predstavo Palček Nos v 
izvedbi Gledališča iz desnega žepka. Vabila bomo poslali po pošti.

Torek, 4. 6., 
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.

Sreda, 5. 6., 
17:00

Dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Knjižnica — Ves@lje zakladov 
Zaključna prireditev za udeležence akcije Knjižnica – Ves@lje zakladov s predstavo Palček Nos v 
izvedbi Gledališča iz desnega žepka. Vabila bomo poslali po pošti.

Četrtek, 6. 6., 
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, 7., 14. 6., 
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, 7., 14. 6., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljična jogica za otroke 
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.

Ponedeljek, 10. 6., 
18:00

Linhartova 
dvorana 

Radovljica

Knjižnica — Ves@lje zakladov 
Zaključna prireditev za udeležence akcije Knjižnica – Ves@lje zakladov z ogledom filma Kabinet 
čudes. Vabila bomo poslali po pošti.

Ponedeljek, 17. 6., 
17:00

pred 
knjižnico 

Radovljica

Sanjaj in ustvarjaj 
Kulturni program ob dnevu državnosti in otvoritvi razstave njihovih likovnih izdelkov pripravljajo 
učenci OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica skupaj s podružničnima šolama Mošnje in Ljubno. 
Na res ustvarjalni način bodo tako na široko odprli vrata prihajajočim poletnim počitnicam.

Razstave za otroke

Ves mesec Radovljica

Sanjaj in ustvarjaj 
Svoje izdelke bodo razstavljali učenci podaljšanega bivanja OŠ Antona Tomaža Linharta Rado-
vljica skupaj s podružničnima šolama Mošnje in Ljubno pod mentorstvom učiteljic podaljšanega 
bivanja.
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1.–19. 6. Bled

Ustvarjanje je zabavno 
V krožek likovne delavnice je vključenih štirinajst učencev tretjih razredov, ki so se srečevali na štiri-
najst dni. Pri zabavnem ustvarjanju preizkušajo različne materiale in tehnike. Izpod njihovih prstov 
prihajajo zanimivi in zabavni izdelki. S svojimi izdelki se predstavljajo tudi učenci oddelkov podalj-
šanega bivanja. Tudi oni radi ustvarjajo, če le ne hitijo k drugim dejavnostim. Zabavni ustvarjalci in 
njihove zabavne mentorice OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Erasmus+ 
Predstavitev sodelujočih držav malo drugače: razstava izdelkov učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica z mentorico Natašo Mrak.

Ves mesec Lesce
Poletje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1.a in 1.b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
Mateje Verčič, Helene Cilenšek in Tamare Dovžan.

Ves mesec Srednja vas Mravlja in polž 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Petro Pintar in Janjo Zupan.

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

Ves mesec Begunje Skok v poletje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1.b POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Ulčar.

Ves mesec Gorje
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.

10. 6.–10. 9. vse enote

Poletavci in NajPoletavci 
Med počitnicami se lahko otroci od 7. do 12. leta pridružite skupini POLETAVCEV – poletnih bralcev. 
30 dni bereš pol ure na dan in vodiš dnevnik branja. Bereš lahko karkoli: knjige, stripe, časopisne 
članke, revije, recepte ... NajPoletavci so mladi od 13. do 16. leta, ki preberejo 3 knjige in na koncu 
izpolnijo obrazec na naši spletni strani. Več informacij je objavljenih na naši spletni strani.

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

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

V poletnih mesecih nudimo 10% popust na sadne 
napitke, ki so odlični za pripravo ledenega čaja in 
osvežitev. Če želite izvedeti še več, se vidimo v 
Čajni sobi in kavarni knjižnica.


