mesečni program
Julij in avgust 2018
Prireditve za odrasle
Uvodni tečaj programiranja
Torek in sreda, 28.
in 29. 8,
9:00-10:30

Radovljica

Zakaj že, je tako popularna primerjava računalnika s človeškimi možgani? Kako zares delujejo vse
tiste ničle in enice v naših napravah? In najpomembnejše; kako lahko to čudo, ki se mu reče računalnik, »prepričamo«, da bo delal nekaj, kar bi nam prišlo nadvse prav in bilo hkrati zanimivo? Tečaj je
primeren za vse začetnike in tiste, ki se (še) ne ukvarjate s programiranjem profesionalno.
Vsi zainteresirani se prijavite preko elektronske pošte predavatelja Tonija Podobnika Rozmana:
toni.podobnik.r@gmail.com.

Razstave za odrasle
Njim, ki junaki so najbolji, svetinje zlate daje v dar – Gorenjci in odlikovanja v prvi
svetovni vojni
Julij in avgust

Bled

Julij in avgust

Radovljica

Julij in avgust

vse enote

Avtorici Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan na razstavi Gorenjskega muzeja iz Kranja prikazujeta
pregled polkov avstro-ogrske vojske, v katerih je bilo veliko Slovencev in tudi Gorenjcev, med katerimi pa so bili mnogi za svoje zasluge tudi odlikovani. Del, ki je posvečen odlikovanjem, se iz predstavitvenega dela tistih najpomembnejših, poveže v življenjske zgodbe izbranih Gorenjcev. Ti so se
znašli na različnih bojiščih, ob različnem času, izhajali so iz različnega okolja, z različno izobrazbo,
zelo pa so bila različna tudi njihova hrabra dejanja. Med njimi predstavljamo tudi Jožefa Hribarja, ki
se je po koncu vojne kot kovač naselil v Želečah pri Bledu.

Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice

Arhitekturna razstava o nastajanju Vurnikovega trga in Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

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.

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
Julij in avgust 2018
Prireditve za otroke
Uvodni tečaj programiranja
Torek in sreda, 28.
in 29. 8,
9:00-10:30

Radovljica

Zakaj že, je tako popularna primerjava računalnika s človeškimi možgani? Kako zares delujejo vse
tiste ničle in enice v naših napravah? In najpomembnejše; kako lahko to čudo, ki se mu reče računalnik, »prepričamo«, da bo delal nekaj, kar bi nam prišlo nadvse prav in bilo hkrati zanimivo? Tečaj je
primeren za vse začetnike in tiste, ki se (še) ne ukvarjate s programiranjem profesionalno.
Vsi zainteresirani se prijavite preko elektronske pošte predavatelja Tonija Podobnika Rozmana:
toni.podobnik.r@gmail.com.

Razstave za otroke
Pod morjem

Julij in avgust

Bohinjska
Bistrica

Julij in avgust

Radovljica

Julij in avgust

Srednja vas Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Želvice vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Valči Stare
in Alenko Sodja.

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. triade in predšolskih otrok vrtca in OŠ dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica, ki so obiskovali likovno ustvarjalnico pod mentorstvom Nataše Colja Obiako.

Naš svet je pisan cvet

Razstava likovnih izdelkov otrok OPB OŠ ATL Radovljica.

Triglav

Poletna razigranost
Julij

Lesce

Julij in avgust

Kropa

Julij in avgust

Begunje

Julij in avgust

Gorje

Razstava likovnih izdelkov učencev kupine Galebi, Morske zvezde in Hobotnice iz vrtca Lesce pod
mentorstvom mentorici Bože Mandeljc, Simone Vogrinec, Lučke Sovinc, Verice Lendero, Špele
Marolt in Tanje Medic.

Počitnice

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa pod mentorstvom vzgojiteljic.

Skok v poletje

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a razreda podružnične šole Begunje pod mentorstvom Jane
Ulčar in Simone Prek.

Mesto

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ Gorje.

Poletavci in NajPoletavci
11. 6.–11. 9.

vse enote

Julij in avgust

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.

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.

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
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