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Julij in avgust 2019

Razstave za odrasle

1. 7.–30. 9. Radovljica

Kranjcev prvi poet – 200 let od smrti Valentina Vodnika 
V Vodnikovem letu sta Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan prvega slovenskega pesnika počastili z 
razstavo Gorenjskega muzeja iz Kranja. Vsebina razstave je razdeljena na več sklopov, obiskovalci 
se tako lahko seznanijo z Vodnikovim življenjem in delom, njegovim obdobjem na Koprivniku, 
prijateljevanjem in sodelovanjem z baronom Žigom Zoisom, njegovo zapuščino in spominskimi 
obeležji, ki so jih postavili njemu v čast.

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.

Julij Bohinjska 
Bistrica

Narava gorskega sveta včeraj.danes.jutri
Potujoča razstava je nastala v sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in PZ Slovenije. Namen raz-
stave je opozoriti na posledice vse bolj množičnih obiskov gora in različnih oblik rekreacije. Razstava 
prikazuje spremembe v času včeraj.danes.jutri.

Avgust Bohinjska 
Bistrica

Punčke iz cunj 
Razstava izdelkov, ki so jih izdelali člani društva Invalid Bohinj na ustvarjalnih delavnicah. 

Julij in avgust vse enote

Besede za pokušino
Leto 2019 je Vodnikovo leto. Pred natanko 230 leti pa je spisal tudi Kuharske bukve. Bi še znali kuhati 
z njim? Preizkusite se v julijskem in avgustovskem kvizu, mi pa vas nagradimo z osvežilnim presene-
čenjem. 

Julij in avgust 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.

Julij in avgust 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.

Knjige na počitnicah 
Tudi letos je del naše knjižne zbirke odšel na počitnice. Naše knjige lahko najdete na Letnem kopališču Radovljica, v kampu Šobec, Vili 

Podvin, Kavarni Kino, Life hostlu Slovenia, KamRi, CUDV Matevža Langusa, kampu Danica v Bohinjski Bistrici, Hostlu pod Voglom, 
planinski koči Merjasec, Park hotelu na Bledu, kampu Zaka in na Grajskem kopališču Bled.
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Prireditve za otroke
Ponedeljek, 1. 7., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Glina 
Zgodbe iz gline: prepoznavanje izdelkov iz gline nekoč in danes ter izdelava svojega lastnega izdel-
ka iz gline. Delavnico organizira Arheoalpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj. 

Ponedeljek, 1. 7., 
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.

Ponedeljek, 8. 7., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Glina 
Zgodbe iz rimskega obdobja, izdelava mozaika. Delavnico organizira Arheoalpe, Zavod za kulturo, 
izobraževanje in turizem Bohinj. 

Ponedeljek, 8. 7., 
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.

Ponedeljek, 15. 7., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Ogenj 
Zgodbe o ognju in delavnica netenja ognja. Delavnico organizira Arheoalpe, Zavod za kulturo, 
izobraževanje in turizem Bohinj. 

Ponedeljek, 15. 7., 
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.

Ponedeljek, 22. 7., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Kamen 
Prepoznavanje izdelkov iz kamna nekoč  in danes. Izdelava kamnitega artefakta. Delavnico organi-
zira Arheoalpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj. 

Ponedeljek, 22. 7., 
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

Ponedeljek, 29. 7., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Kovina 
Uporaba kovin za orodje, orožje in nakit: kitenje skozi čas; od nakita do tatuja. Izdelava svojega 
nakita in poslikava. Delavnico organizira Arheoalpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem 
Bohinj. 

Ponedeljek, 5. 8., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Kovina 
Uporaba kovin za orodje, orožje in nakit: železarstvo in rudarstvo. Rudarske igre. Delavnico organi-
zira Arheoalpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj. 

Ponedeljek, 12. 8., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Tkanina 
Obleka skozi čas, lan, tkanje. Izkustvena delavnica: izdelava  pasu. Delavnico organizira Arheoalpe, 
Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj. 

Ponedeljek, 19. 8., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Arheologija 
Predmeti, zbiranje in poklic arheologa. Delavnica izkopavanj.  Delavnico organizira Arheoalpe, 
Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj. 
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Julij in avgust 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.

Julij in avgust 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.

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

Julij in avgust Kropa Stanovitni kositrni vojak 
Razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Staneta Žagarja Lipnica.

Julij in avgust Begunje Skok v poletje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1.b POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Ulčar.

Julij in avgust Gorje Počitnice 
Razstavo likovnih izdelkov so pripravili učenci Osnovne šole Gorje.

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. Zaključ-
na prireditev bo v četrtek, 26. 9., pred radovljiško knjižnico.

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.

Prireditve za otroke
Ponedeljek, 26. 8., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Počitniške arheološke delavnice: Zgodbe 
Zbiranje starih predmetov. Delavnica izdelave razstave in družabni zaključek s pogostitvijo. Delav-
nico organizira Arheoalpe, Zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj. 

Knjige na počitnicah 
Tudi letos je del naše knjižne zbirke odšel na počitnice. Naše knjige lahko najdete na Letnem kopališču Radovljica, v kampu Šobec, Vili 

Podvin, Kavarni Kino, Life hostlu Slovenia, KamRi, CUDV Matevža Langusa, kampu Danica v Bohinjski Bistrici, Hostlu pod Voglom, 
planinski koči Merjasec, Park hotelu na Bledu, kampu Zaka in na Grajskem kopališču Bled.


