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Oktober 2019

Prireditve za odrasle

Torek, 1. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Najvišji trije 
Predavanje mag. Tomaža Rotarja, dr. dent. med., ki je v treh letih splezal na tri najvišje vrhove sveta, 
Mount Everest, K2 in Kangčendzenga, kar je tudi slovenski hitrostni rekord v osvajanju osemtisoča-
kov. Število obiskovalcev je omejeno do zasedbe prostih mest. 

Sreda, 2. 10., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Teden dojenja: rešitve najpogostej-
ših težav
Nanizali bomo ključne rešitve in informacije o dojenju v prvih tednih ter izmenjali izkušnje o vsem, 
kar vas bo zanimalo glede dojenja in hranjenja po steklenički. Dobrodošle mamice z dojenčki in 
bodoči starši, pa tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki sodelujete pri skrbi za dojenčka. Srečanje bo 
vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina. 

Četrtek, 3. 10., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Nepal, ki očara in zasvoji
Klasičen treking okrog Anapurn, izveden s kolesom. En krog, 10 dni, 233 km, veliko vzpona in spusta 
... Preprosto življenje domačinov in zavedanje, kako malo je potrebno za pravo srečo, nas je očaralo. 
Potopisno predavanje Mojce Odar.

Petek, 4. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Ris v Sloveniji: rezultati raziskav in projekt za preprečitev izumrtja
Na predavanju boste spoznali najzanimivejše ugotovitve večletnega raziskovanja risov v slovenskih 
gozdovih in razloge za njihovo ogroženost. Predavajo Urša Fležar z Biotehniške fakultete, Brigita 
Požegar - Mulej, akademska slikarka in profesorica svetovne književnosti, Karmen Bajec, akadem-
ska slikarka. Pogovor bo povezovala Irena Kavčič z Biotehniške fakultete.

Petek, 4. 10., 
19:00 Bled

Otvoritev razstave študijskega modnega risanja in slikanja
Udeleženke študijskega tečaja modnega risanja in slikanja so se z mentorico Jasmino Đorđević 
pripravljale na sprejemne izpite na različnih fakultetah. Otvoritev razstave organizira društvo Blej-
ski mladinski center. Večer bo z glasbo popestril Jakob Paskal Berce.

Torek, 8. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Energija in marljivost krepita voljo
Vabljeni na klepet z Manco Ogorevc, domačo igralko, ki nastopa v gledališču Celje, in Marcelo 
Klofutar, ustvarjalno šefico gostinske ponudbe v Vili Podvin. Z obiskovalci bosta delili izkušnje o 
energije polnem življenju, prežetem z garanjem in uspehi, ki premagajo še tako hude prepreke, 
žalosti in težave. Privoščite si prijetno druženje, kamor vas vabi Slovensko društvo hospic.

Četrtek, 10. 10., 
18:00 Bled

Stare sorte travniških sadovnjakov; zapuščina preteklosti, bogastvo prihodnosti
Predavanje Jana Bizjaka o tem, kdaj jih obiramo in do kdaj jih lahko skladiščimo, katere so njihove 
dobre in katere malo manj dobre lastnosti ter kje lahko kupimo sadike posameznih sort  - to so le 
nekatere od tematik, ki se jih bo dotaknil v svojem predavanju. Na predavanju boste marsikatero od 
okusnih starih sort jabolk lahko tudi pokusili.

Čertek, 10. 10., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Dokaži, da znaš
Tako avtorica knjige in mati treh otrok predstavi knjigo, ki jo je napisala v pomoč vsem staršem, 
ki imajo otroke z učnimi težavami in jih opogumlja na njihovi poti, ki jo prehodijo skupaj z njimi. 
Predstavitev knjige in pogovor z avtorico Vanjo Gale bo vodila Metka Repinc. Predstavitev bo pote-
kala v okviru Nacionalnega meseca branja.

Petek, 11. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Čajanke ob humanistiki — Ljubezen v dobi interneta 
Naša stališča glede ljubezni se morda v marsičem razhajajo, vendar bi večina med nami pritrdila 
temu, da nekakšen ideal »tiste prave« ostaja – tudi v sodobnem razumevanju. Ob tem se le redko 
vprašamo, kako se je razumevanje erosa in ljubezni v preteklosti spreminjalo  – od antike prek sre-
dnjeveških vitezov in trubadurjev do humanizma in renesanse, razsvetljenstva in romantike vse do 
naše dobe. Predaval bo filozof Marko Ogris. 
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Prireditve za odrasle

Ponedeljek, 14. 10., 
11:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleščina za mamice in dojenčke
Ena ura pogovora v angleščini v dobri družbi – kot nalašč za starše na porodniškem dopustu ali 
starše, ki bi, ne glede na predznanje, radi izboljšali svoje znanje/poznavanje angleščine. Vsak mesec 
bomo razpravljali o drugačni temi in raziskovali kulturne razlike. Vabljeni skupaj z najmlajšimi. 
Oktobrska tema: dvojezični otrok. Urico bo vodila Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angle-
ščine, ki z družino živi v Radovljici.

Torek, 15. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Natalija Šimunović: Elegija
Predstavitev romanesknega prvenca Natalije Šimunović s posebnim glasbenim gostom.

Sreda, 16. 10., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub 
Ob kavi in čaju se bomo pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. Vabljeni!

Sreda, 16. 10., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki — Spanje in uspavanje dojenčka
Spanja lačni smo čisto drugačni, kajne? Raziskovali bomo vzroke za pogosto zbujanje ponoči in se 
pogovarjali o možnih rešitvah; med drugim tudi o t. i. nežnih metodah učenja spanja, spalni regresi-
ji, kje naj spi otrok, nočnem dojenju, skupnem spanju in različnih načinih uspavanja dojenčkov, tako 
da smo zjutraj naspani vsi, otroci in starši. Dobrodošle neprespane mamice z dojenčki in bodoči 
starši, pa tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki sodelujete pri skrbi za dojenčka. Brezplačno sre-
čanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje 
Rumina.

Četrtek, 17. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Preventiva rakavih bolezni
Zdravstveno vzgojni center Bohinj vabi na predavanje in klepet o vseh aktivnostih, ki preprečujejo 
razvoj rakavih bolezni. O preventivi bo svetovala Tina Vovk, diplomirana medicinska sestra. Na voljo 
bo tudi za reševanje dilem in odgovore na vaša vprašanja. 

Četrtek, 17. 10., 
19:30 Bled

 »Tepka iz Zasipa« — predstavitev nove večjezične knjige
Avtorica Bojana Pipan, domačinka iz Zasipa, bo predstavila knjigo, ki je v sodelovanju s KUD Zasip 
izšla letos v treh jezikih. Knjižica predstavlja vas Zasip skozi zanimivo naracijo hruške tepke, ki opa-
zuje sezonsko delo vaščanov. 

Petek, 18. 10.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Fižol – na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica
Kuharska knjiga z naslovom Fižol – na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica avtorice Andreje 
Škrabec zajema 69 receptov iz fižola in na kratko predstavi njegovo zgodovino. V knjigi je poleg 
receptov predstavljeno 18 sort fižola, ki se najpogosto pojavljajo na policah naših marketov ali na 
tržnicah. Po predstavitvi knjige boste lahko videli vzorce različnih sort fižola, pokusili avtoričino 
slavno fižolovo torto ter kupili tudi knjigo s popustom in avtoričinim podpisom.

Torek, 22. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Baron Žiga Zois
Predavanje ob 200-letnici smrti mecena bakroreza kirnjice, raziskovalca človeške ribice in zbiralca 
izpodnebnikov. Predaval bo Dragan Božič, znanstveni svetnik na Znanstvenoraziskovalnem centru 
SAZU Ljubljana.

Četrtek, 24. 10., 
18:00 Bled

Kako do prave Južne obvoznice
Društvo za varstvo okolja Bled vabi na odprti pogovor o Južni obvoznici oziroma razbremenilni 
cesti.

Četrtek, 24. 10., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Študijski krožek Poskusimo kuhati po Vodnikovo
V Vodnikovem letu so se ženske s Koprivnika in Gorjuš povezale v študijski krožek Poskusimo kuha-
ti po Vodnikovo, da bi kuhale po receptih iz njegovih Kuharskih bukev. Anja Poštrak iz Gorenjskega 
muzeja, mentorica študijskega krožka, bo predstavila delo v študijskem krožku, kaj jim je uspelo in 
kaj ne, ter končno akcijo.

Petek, 25. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Preventiva raka
V »rožnatem oktobru« bomo spregovorili  o tem, kaj lahko sami naredimo, da zmanjšamo tveganje 
za pojav raka na dojkah. In ker je pred vrati  »movember«, ne bomo pozabili niti na naše brkate po-
lovice. Na voljo bodo tudi modeli za tipanje tumorjev. Predavala bo Urška Sedlar, dipl.med.sestra iz 
ZD Radovljica.
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Razstave za odrasle

Ves mesec Radovljica

Potujoči cirkus
Med 14. in 26. julijem so na Ljudski univerzi Radovljica v okviru programa Projektno učenje mlajših 
odraslih in Mladinskega dnevnega centra KamRa, pod okriljem projekta Erasmus+, gostili nizo-
zemski cirkus Tijdgeest. Skupaj so izvedli socialno-kulturni projekt in potujoči cirkus uporabili kot 
orodje za delo z otroki in mladostniki. Aktivnosti si lahko ogledate na fotografijah.

Ves mesec Radovljica
Rožnati oktober
Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili tematsko 
razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na dom.

Ves mesec Bled

Razstava študijskega tečaja modnega risanja in slikanja 
Na razstavi se predstavljajo udeleženke študijskega tečaja modnega risanja in slikanja, ki so se prip-
ravljale na sprejemne izpite na različnih fakultetah. Razstava je nastala pod mentorstvom Jasmine 
Đorđević v organizaciji društva Blejski mladinski center.

Ves mesec

Bled, 
Bohinjska 

Bistrica, 
Gorje, 
Kropa,  

Radovljica

Ta veseli knjižni svet
Branje je užitek, zato smo za vas že desetič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

1. 10.–30. 4. vse enote
Ta veseli knjižni svet
Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že deseto leto zapored s seznama odlič-
nih literarnih del izberite, preberite in ocenite šest proznih del in eno pesniško zbirko.

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.

Čajna soba in kavarna Knjižnica v mesecu oktobru 
nudi 10 % popusta na nepalski čaj. Degustacija čaja bo 
v torek, 1. oktobra, od 17. do 19. ure. Vabljeni!

Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elek-
tronskih zbirk z oddaljenih lokacij (zunaj knjižnice, 
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.
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Oktober 2019

Prireditve za otroke

Torek, 1., 8. 10., 
09:30

Bohinjska 
Bistrica

Babica in dedek pripovedujeta 
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.

Sreda, 2., 9., 16., 
23. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Družabne namizne igre 
Ob sredah se bomo zabavali in raziskovali svet iger in avantur, vse od Gospodarja prstanov do iger 
za najmlajše. Naučili se bomo pravil in pokazali, kako tekmovati in predvsem uživati ob igrah. Naše 
popotovanje je primerno za najstnike vseh starosti, lahko pa se nam pridružijo tudi mlajši. Vse, kar 
boste potrebovali, je dobra volja in veselje do raziskovanja. Delavnice bo vodil Simon Habjan.

Sreda, 2. 10., 
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana

To ni pika 
V novi lutkovni predstavi Lutkovnega gledališča Fru-fru so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje 
zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe.

Četrtek, 3. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

To ni pika 
V novi lutkovni predstavi Lutkovnega gledališča Fru-fru so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje 
zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe.

Petek, 4., 11., 18., 
25. 10., 
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, 4., 11., 18., 
25. 10., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljična jogica za otroke 
Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Naravnost obožujejo dihalne vaje, pet-
je oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljice o živalih, vremen-
skih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. Vodi Petra Arula, certificirana 
učiteljica joge Rainbow kids yoge.

Petek, 4. 10., 
17:00 Bled

Pravljice na steklu
V gradu Khislstein v Kranju živi mala zelenolasa nagajivka Muzejčica. Pozna vse skrite kotičke 
in vse imenitne stare predmete. Najrajši pa si ogleduje prav posebne pravljice, ki niso zapisane v 
knjigi, ampak so narisane kar na steklu. Vabljeni, da si v družbi Gorenjskega muzeja ustvarite svojo 
pravljico.    

Sobota, 5., 12. 10., 
08:30, 10:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

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 
oddate v knjižnici ali jih posredujete na elektronski naslov zandolenc98@gmail.com.

Ponedeljek, 7. 10., 
09:30

Bohinjska 
Bistrica

Babica in dedek pripovedujeta 
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.

Ponedeljek, 7., 14., 
21. 10., 
17:00

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
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Sreda, 9. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljice na steklu
V gradu Khislstein v Kranju živi mala zelenolasa nagajivka Muzejčica. Pozna vse skrite kotičke 
in vse imenitne stare predmete. Najrajši pa si ogleduje prav posebne pravljice, ki niso zapisane v 
knjigi, ampak so narisane kar na steklu. Vabljeni, da si v družbi Gorenjskega muzeja ustvarite svojo 
pravljico.      

Četrtek, 10. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljice na steklu
V gradu Khislstein v Kranju živi mala zelenolasa nagajivka Muzejčica. Pozna vse skrite kotičke 
in vse imenitne stare predmete. Najrajši pa si ogleduje prav posebne pravljice, ki niso zapisane v 
knjigi, ampak so narisane kar na steklu. Vabljeni, da si v družbi Gorenjskega muzeja ustvarite svojo 
pravljico. 

Petek, 11. 10., 
17:00 Bled

Muzejski kovček na obisku: Skok v 18. stoletje 
V starih časih je bilo življenje drugačno, kot je danes. Ljudje niso imeli televizij, telefonov in otroci 
ne toliko raznovrstnih igrač. Imeli pa so druge zanimive predmete, ki jih danes skorajda ne uporab-
ljamo več ali jih celo ne poznamo. Pobrskaj po muzejskem kovčku, z zgodbami o zanimivih predme-
tih odpotuj v 18. stoletja in si nazadnje izmisli motiv, ki bi krasil tvoj medaljon. Delavnica v izvedbi 
Muzejev radovljiške občine je primerna za otroke, starejše od 5 let.

Torek, 15. 10., 
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Vidkova srajčica 
Levstikov Videk v izvedbi gledališča Fru-Fru je predstava, namenjena najmlajšim, ne le po vsebini, 
ampak tudi po likovni podobi, polni mehkih form, toplih materialov in živih barv, ki se v posebnem, 
počasnem ritmu predstave prepletajo z glasovi ritmiziranih in petih besed in drobnih instrumentov.

Torek, 15. 10., 
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, 16. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Muzejski kovček na obisku: Skok v 18. stoletje 
V starih časih je bilo življenje drugačno, kot je danes. Ljudje niso imeli televizij, telefonov in otroci 
ne toliko raznovrstnih igrač. Imeli pa so druge zanimive predmete, ki jih danes skorajda ne uporab-
ljamo več ali jih celo ne poznamo. Pobrskaj po muzejskem kovčku, z zgodbami o zanimivih predme-
tih odpotuj v 18. stoletja in si nazadnje izmisli motiv, ki bi krasil tvoj medaljon. Delavnica v izvedbi 
Muzejev radovljiške občine je primerna za otroke, starejše od 5 let.

Četrtek, 17. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Muzejski kovček na obisku: Skok v 18. stoletje 
V starih časih je bilo življenje drugačno, kot je danes. Ljudje niso imeli televizij, telefonov in otroci 
ne toliko raznovrstnih igrač. Imeli pa so druge zanimive predmete, ki jih danes skorajda ne uporab-
ljamo več ali jih celo ne poznamo. Pobrskaj po muzejskem kovčku, z zgodbami o zanimivih predme-
tih odpotuj v 18. stoletja in si nazadnje izmisli motiv, ki bi krasil tvoj medaljon. Delavnica v izvedbi 
Muzejev radovljiške občine je primerna za otroke, starejše od 5 let.

Petek, 18. 10., 
17:00 Bled

To ni pika 
V novi lutkovni predstavi Lutkovnega gledališča Fru-fru so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje 
zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe.

Sreda, 23. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Ježek teka, teka 
Ježek teka, teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti – ustvarjalno delavnico o ježih bo pripra-
vil Damjan Korošec.

Četrtek, 24. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Ježek teka, teka 
Ježek teka, teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti – ustvarjalno delavnico o ježih bo pripra-
vil Damjan Korošec.

Petek, 25. 10., 
17:00 Bled

Ježek teka, teka 
Ježek teka, teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti – ustvarjalno delavnico o ježih bo pripra-
vil Damjan Korošec.

Sobota, 26. 10., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pot med zvezdami 
Ker v letošnjem letu praznujemo 50-letnico od prvega pristanka na Luni in svetovni teden vesolja, 
vas vabimo na ustvarjalne delavnice s Tjašo Pirih. 

Prireditve za otroke



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

Ves mesec Lesce
Pisana jesen
V mesecu oktobru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 5. b razreda OŠ F. S. Finž-
garja Lesce pod mentorstvom Mojce Slivnik.

Ves mesec Begunje Jesensko listje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

2. 9.–31. 3. vse enote
Vesolje zakladov 
Sedemkrat pridi v knjižnico in si izposodi vsaj eno knjigo. S tem vsakič dobiš žig, in ko prispeš do 
konca, te čaka sladko presenečenje in še …

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 (zunaj knjižnice, 
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.

Čajna soba in kavarna Knjižnica v mesecu oktobru 
nudi 10 % popusta na nepalski čaj. Degustacija čaja bo 
v torek, 1. oktobra, od 17. do 19. ure. Vabljeni!

Ponedeljek, 28. 10., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Arheološka delavnica: Glina 
Na delavnici bomo spoznavali, kaj vse je iz keramike, in izdelali svojo posodo ali figurico iz gline, 
ki bo lahko primerna tudi za darilo. Delavnica je namenjena otrokom vseh starosti, še posebej pa 
vabljeni najstniki, starejši od 12 let. Vodila jo bo Mija Ogrin.

Ponedeljek, 28. 10., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pot med zvezdami 
Ker v letošnjem letu praznujemo 50-letnico od prvega pristanka na Luni in svetovni teden vesolja, 
vas vabimo na ustvarjalne delavnice s Tjašo Pirih. 

Torek, 29. 10, 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pot med zvezdami 
Ker v letošnjem letu praznujemo 50-letnico od prvega pristanka na Luni in svetovni teden vesolja, 
vas vabimo na ustvarjalne delavnice s Tjašo Pirih. 

Torek, 29. 10., 
09:00

Bohinjska 
Bistrica

Arheološka delavnica: Mozaik 
Na delavnici bomo spoznavali različne mozaike in izdelali svoj mozaik, ki bo primeren za okras ali 
darilo. Delavnica je namenjena otrokom vseh starosti, še posebej pa vabljeni najstniki, starejši od 
12 let. Vodila jo bo Mija Ogrin.

Sreda, 30. 10.,
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pot med zvezdami 
Ker v letošnjem letu praznujemo 50-letnico od prvega pristanka na Luni in svetovni teden vesolja, 
vas vabimo na ustvarjalne delavnice s Tjašo Pirih. 

Sreda, 30. 10., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Arheološka delavnica: Nakit 
Na delavnici bomo po vzoru starih oblik izdelovali nakit: obeske, ogrlice in uhane. Delavnica je 
namenjena otrokom vseh starosti, še posebej pa vabljeni najstniki, starejši od 12 let. Vodila jo bo 
Mija Ogrin.

Prireditve za otroke


