mesečni program
September 2019

Prireditve za odrasle
Slapovi Bohinja

Sreda, 4. 9.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 5. 9.,
19:00

Radovljica,
Odprtje razstave s spremljajočim kulturnim programom. Razstavo je v okviru dogodkov Evropskega
dvorana
leta kulturne dediščine 2018 pripravilo Farno kulturno društvo Koroška Bela.

Otvoritev razstave, na kateri bo avtor, mag. Marjan Vešnar, bivši pripadnik slovenske vojske, planinski vodnik, gorski stražar in varuh gorske narave, obiskovalce s projekcijo slik popeljal k slapovom.

Svet železarja skozi objektiv fotografa Francija Kolmana

Kulturni
dom
Kamna
Gorica

Nedelja, 8. 9.,
18:00

Večer Polone Škrinjar

Linhartov oder KUD Radovljica bo odigral dramolet iz odlomkov romana Polone Škrinjar, Agneza
Ortenburška: grofica s Pustega gradu. Večer bo popestrila tudi razstava del avtorice, ki jo bo pripravila knjižnica A. T. Linharta Radovljica.

Razstave za odrasle
Kranjcev prvi poet – 200 let od smrti Valentina Vodnika
Ves mesec

Radovljica

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.

Svet železarja skozi objektiv fotografa Francija Kolmana
Ves mesec

Radovljica

Priznani fotograf Franci Kolman (1923–1992), doma iz Begunj na Gorenjskem, se je leta 1960 zaposlil kot fotograf v Železarni Jesenice. Vključitev v jeseniški Foto klub Andrej Prešeren istega leta je
pomenila tudi začetek njegovega umetniškega ustvarjanja, kar se kaže tudi v fotografijah železarske dediščine.

Okna
Ves mesec

Bled

Bohinjska
Bistrica

4. –30. 9.
Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

Razstavljeno gradivo je tematsko in je bilo naslikano in narisano v krajih, kjer ljudje okna razumejo
kot luknje, skozi katere lahko gledajo noter in ne kot odprtine, skozi katere lahko pogledajo ven.
Obiskovalcu oziroma gledalcu je prepuščeno, da si sam ustvari mnenje, kdaj je naslikano tisto, kar
vidimo, ko kukamo noter, in kdaj tisto, ko pogled zaplava ven. Razstavlja Damjan Jensterle z Bleda.

Slapovi Bohinja

Avtor razstave, mag. Marjan Vešnar, bivši pripadnik slovenske vojske, planinski vodnik, gorski stražar in varuh gorske narave, bo predstavil 35 bohinjskih slapov.

Domoznanski september

Razstava del domačina Valentina Cundriča.

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.

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 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.

Razstave za odrasle
Ves mesec

Razstava ob 40-letnici izgradnje Doma Joža Ažmana in Muzeja Tomaža Godca

Srednja vas Izbor novic tednika Železar iz leta 1979, ki so bralce obveščale o gradnji, otvoritvi in obisku Tita v
Bohinju. Omenjeno leto je bilo tudi leto otvoritve Doma Joža Ažmana in Muzeja Tomaža Godca.

Besede za pokušino
Ves mesec

vse enote

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 presenečenjem.

Nacionalni mesec skupnega branja
Ves mesec

Kropa

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EURead z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu
državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi.

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, Planinski koči na Planina Planinca, Hostlu pod Voglom, planinski koči Merjasec, Park hotelu na Bledu, kampu Zaka in na Grajskem kopališču Bled.

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

mesečni program
September 2019
Prireditve za otroke
Ponedeljek, 16., 17.,
23., 24., 30. 9.,
09:30

Babica in dedek pripovedujeta
Bohinjska
Bistrica

Ponedeljek, 16., 23., Radovljica,
30. 9.,
pravljična
17:00
soba
Torek, 17. 9.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 20., 27. 9.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 20., 27. 9.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Nekoč so starejši ob kmečki peči pripovedovali zgodbe otrokom. V želji, da bi jim danes približali to
domače vzdušje pripovedovanja in poslušanja zgodb, smo se povezali s člani Društva upokojencev
Bohinjska Bistrica in Gledališča 2B. Dogodek poteka v okviru Nacionalnega meseca skupnega
branja.

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.

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.

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 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, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Babica in dedek pripovedujeta
Ponedeljek, 23. 9.,
09:30

Bohinjska
Bistrica

Nekoč so starejši ob kmečki peči pripovedovali zgodbe otrokom. V želji, da bi jim danes približali to
domače vzdušje pripovedovanja in poslušanja zgodb, smo se povezali s člani Društva upokojencev
Bohinjska Bistrica in Gledališča 2B. Dogodek poteka v okviru Nacionalnega meseca skupnega
branja.

Babica in dedek pripovedujeta
Torek, 24. 9.,
09:30

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 26. 9.,
17:00

Radovljica,
Vurnikov
trg

Nekoč so starejši ob kmečki peči pripovedovali zgodbe otrokom. V želji, da bi jim danes približali to
domače vzdušje pripovedovanja in poslušanja zgodb, smo se povezali s člani Društva upokojencev
Bohinjska Bistrica in Gledališča 2B. Dogodek poteka v okviru Nacionalnega meseca skupnega
branja.

Poletavci in NajPoletavci

Sodelujoči bralci si bodo na Vurnikovem trgu pred Knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica
lahko ogledali predstavo čarodeja Tonija; Čarovnije iz čarobne knjige. Vabila bomo poslali po
pošti.

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, Planinski koči na Planina Planinca, Hostlu pod Voglom, planinski koči Merjasec, Park hotelu na Bledu, kampu Zaka in na Grajskem kopališču Bled.
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

Razstave za otroke
Poletavci in NajPoletavci
10. 6.–10. 9.

Radovljica

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Lesce

2. 9.–31. 3.

vse enote

Ves mesec

vse enote

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.

Zadnji dnevi poletja

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. b POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Ulčar.

Spomin na 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.

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

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.

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 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.

