mesečni program
December 2019

Prireditve za odrasle
Knjigovanje 2019: Moj najljubši književni lik

Ponedeljek, 2. 12.,
09:30, 10:30

Razstava najboljših lutk z natečaja Knjigovanje 2019. Ob tej priložnosti bodo nagrajeni lutkarji
Radovljica,
predstavili nekaj svojih lutk in se srečali s pisateljico in pesnico Jano Kolarič. Posebno nagrado so
dvorana
dobili tudi lutkarji iz CUDV Matevža Langusa Radovljica, in sicer za lutko Piki Jakob, zato bo dogodek še toliko bolj vesel!

Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba - Večer z Borisom Cavazzo

Torek, 3. 12.,
19:30

Mislimo, da ga vsi poznamo in da o njem vemo vse. Pa res? Igralec, režiser, pevec, prejemnik PrešerRadovljica,
nove nagrade in nosilec Borštnikovega prstana. Velika osebnost slovenskega gledališča in slovendvorana
skega filma. Na obletnico Prešernovega rojstva in na ta veseli dan kulture se bo z Borisom Cavazzo
pogovarjala Romana Purkart.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Poporodna depresija in druge
stiske

Sreda, 4. 12.,
10:00

Poporodna depresija prizadene okoli 20 % slovenskih mamic, vendar se o tem ne govori (dovolj). S
Radovljica, posebno gostjo, mlado zdravnico Petro Žnidaršič, dr. med., specialistko družinske medicine, ki je
pravljična tudi sama mamica, se bomo pogovarjali, kako prepoznati, da gre za več kot poporodno otožnost,
soba
kam se obrniti po pomoč, kako lahko pomagajo svojci. Dobrodošle mamice z dojenčki in bodoči
starši, pa tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki materam in mladim družinam stojite ob strani.
Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina z gostjo dr. Petro Žnidaršič.

Ali stiske oblikujejo človeka?

Slovensko društvo hospic, OO Gorenjska, vas vabi na Hospic klepet. Gostji bosta dr. Zdravka
Koman, upokojena ginekologinja, in Miloša Kos, upokojena dolgoletna direktorica Centra za
socialno delo v Radovljici. Pogovarjali se bomo o njunem delu, vzponih in padcih, stiskah in radostih
življenja, o pogumu in premagovanju problemov. Spregovorili bomo tudi o težki bolezni, smrti in
žalovanju.

Četrtek, 5. 12.,
18:00

Bled

Četrtek, 5. 12.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 6. 12.,
17:00

Radovljica, Predstavitev drugega romana uspešne in mlade slovenske ustvarjalke, ki je letos izšel pri založbi
dvorana
Litera. Spretno ubesedeno delo s pronicljivim orisom sodobne buržoazije nam bo skozi pogovor s
Simonom Habjanom predstavila avtorica Lara Paukovič.

Po inkovskih poteh - Peru, Bolivija, Čile

Skoraj 500 let je že minilo, odkar so španski osvajalci drzno osvojili mogočno inkovsko državo. Pokrajine in kraje Peruja, Bolivije in Čila, ki so jih nekdaj poseljevali Inki, bo skupaj s prvobitno naravo,
gorami in ljudmi predstavil Janez Pretnar.

Malomeščani

Angleščina za mamice in dojenčke

Ponedeljek, 9. 12.,
11:00

Radovljica, Ena ura pogovora v angleščini v dobri družbi – kot nalašč za starše na porodniškem dopustu ali
pravljična starše, ki bi, ne glede na predznanje, radi izboljšali svoje znanje/poznavanje angleščine. Vsak mesec
soba
bomo razpravljali o drugačni temi in raziskovali kulturne razlike. Vabljeni skupaj z najmlajšimi.
Urico bo vodila Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici.

Slovenska potica in druge dobrote Janeza Bogataja

Torek, 10. 12.,
19:30

Prof. Janez Bogataj bo predstavil svoje zadnje tri publikacije : Z Valvasorjem za mizo : prehranska
Radovljica, kultura na Kranjskem v 2. polovici 17. stoletja, Slovenska potica : vseh sladic kraljica in Slovenija –
dvorana
Kulturna dediščina na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in Balkana. Vse tri knjige z avtorjevim podpisom pa bodo na voljo za nakup z 20-% prazničnim popustom, ob koncu pa seveda ne bo
manjkala slastna slovenska potica.

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

Prireditve za odrasle
Sreda, 11. 12.,
18:00

Bled

Rokodelska delavnica 1

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Kako do brezplačne pravne pomoči
Četrtek, 12. 12.,
18:00

Bled

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč, kakšni so pogoji za uveljavljanje pravice do
brezplačne pravne pomoči, kdo so pooblaščene osebe za izvajanje brezplačne pravne pomoči in
kako pravilno izpolniti Obrazec za uveljavljanje pravice do brezplačne pravne pomoči. Vse to vam
bo na predavanju, ki ga organizira Medgeneracijski center Bled, predstavila Nadja Vidic, uni. dipl.
pravnica.

Bošinka - Vodene Rupe
Četrtek, 12. 12.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Vse več dokazov o obljudenosti visokih bohinjskih planin pred dva tisoč leti in več se vrsti iz leta v
leto. V letošnjem letu so arheologi izkopavali na območju Bošinke – Vodenih Rup nad Dednim Poljem. Odkrite so bila zaponke, odlomki posod in temelji koče. Predavala bo Mija Ogrin, arheologinja
iz ArheoAlpe, zavoda za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.

Čajanke ob humanistiki: Kaj je čas?

Petek, 13. 12.,
17:00
Torek, 17. 12.,
09:00

Ob koncu starega leta se bomo posvetili razumevanju pojma »časa«, kakor se je razvil v dolgi zgodoRadovljica,
vini filozofije, še prej pa v staroselskih verovanjih na vseh kontinentih (enega bolj zanimivih imajo
sejna soba
npr. avstralski aborigini) in kasneje v različnih svetovnih religijah do danes. To duhovno zgodovino
»časa« bo s fizikalno razlago časa soočil Marko Ogris.
Radovljica, Bralni klub
sejna soba Pogovor o knjigi Frederica Beigbederja Oona & Salinger bo ob kavi in čaju vodila Irena Kotnik.

Agneza Ortenburška, grofica s Pustega gradu

Torek, 17. 12.,
19:30

Sreda, 18. 12.,
09:00

Polona Škrinjar, plodovita članica Društva slovenskih pisateljev in naša občanka, je odraščala
Radovljica, pod slikovitimi razvalinami Lipniškega gradu in že s sedemnajstimi leti napisala igro Pusti grad ter
dvorana
nato še več dramskih prizorov, ki so bili pred leti odigrani med ostalinami gradu. Agnezino usodo
bo v igranih prizorih, v srednjeveških kostumih in ob srednjeveški glasbi predstavil Linhartov oder.
Dramatizacija je delo Alenke Bole Vrabec.
Radovljica, Bralni klub
sejna soba Pogovor o knjigi Siobhan Down Barjanski otrok bo ob kavi in čaju vodila Božena Kolman Finžgar.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki — Uvajanje goste hrane: pri 4 ali 6
mesecih?

Sreda, 18. 12.,
10:00

Pogovarjali se bomo, kdaj in kako pričeti z gosto hrano, kaj ponuditi dojenčku, naj mali nadobudnež
Radovljica, jé kašice ali koščke, po žlički ali z roko, kako kombinirati dojenje oz. hranjenje po steklenički in gosto
pravljična hrano, ter izmenjali praktične izkušnje o uvajanju goste hrane. S seboj lahko prinesete tudi najljubši
soba
recept za katerega od obrokov ali pa celo jedilnik. Dobrodošle mamice z dojenčki in bodoči starši,
toplo vabljeni tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki sodelujete pri hranjenju in pripravi hrane za
dojenčka. Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.

Četrtek, 19. 12.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 19. 12.,
18:00

Bled

Stres in sproščanje

Poznate telesne in duševne znake, ki vas opominjajo, da sta vaše telo in um obremenjena? Si znate
pri tem pomagati? Po pogovoru s Tino Vovk, dipl. m. s., bomo preizkusili tudi nekaj osnovnih tehnik
sproščanja, ki bistveno izboljšajo kakovost našega življenja.

Rokodelska delavnica 2

Brezplačna delavnica blejskega lončarja Miha Žvana v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Razstave za odrasle
Drugačen Bled
Ves mesec

Bled

Bled je s svojo lepoto resnično nekaj izjemnega. Ne glede na to, da obstaja na tisoče fotografij z
blejsko tematiko, je še vedno moč najti nove čudovite motive. Nekaj teh bo avtorica Živa Rant delila
z nami na razstavi.
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Razstave za odrasle
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled,
Bohinjska
Bistrica

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Jaslice in rezbarski izdelki

Jaslice in rezbarske izdelke iz lipovega lesa razstavlja rezbar Cena Razingar s Planine pod Golico. Vsi
izdelki in jaslične figure so ročno delo.

Brati gore

Vabimo vas, da si ob mednarodnem dnevu gora, 11. decembru, prelistate ali izposodite razstavljeno
gorsko literaturo.

Ta veseli knjižni svet

Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že deseto leto zapored s seznama odličnih literarnih del izberite, preberite in ocenite šest proznih del in eno pesniško zbirko.

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.

Čajna soba in kavarna Knjižnica v mesecu
decembru vabi na brezplačno degustacijo božičnih
čajev. Vabljeni!
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Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elektronskih zbirk z oddaljenih lokacij (zunaj knjižnice,
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.
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Prireditve za otroke
Ponedeljek, 2., 9.,
16. 12.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 4., 11., 18. 12.
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 4. 12.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 5. 12.,
17:00

na
skednju ob
župnišču
v Zgornjih
Gorjah

Četrtek, 5. 12.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 6., 13., 20.
12.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 6., 13., 20.
12.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 6. 12.,
17:00

Bled

Sobota, 7., 14. 12.,
08:30, 10:30

Radovljica,
računalniška soba

Sobota, 7. 12.,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 11. 12.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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.

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.

Snežna kraljica

Predstava Gledališča Smejček je prisrčna priredba pravljice H. C. Andersena, očarljiva zgodba o
prijateljstvu, ki je ravno pravšnja za letošnje praznike.

Dedek mraz

Otroke bo obiskal eden izmed dobrih decembrskih mož, Dedek Mraz.

Snežna kraljica

Predstava Gledališča Smejček je prisrčna priredba pravljice H. C. Andersena, očarljiva zgodba o
prijateljstvu, ki je ravno pravšnja za letošnje praznike.

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 z njihovimi najmlajšimi, pa tudi s
samim seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Pravljična jogica za otroke

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Naravnost 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 joge Rainbow kids yoga.

Snežna kraljica

Predstava Gledališča Smejček je prisrčna priredba pravljice H. C. Andersena, očarljiva zgodba o
prijateljstvu, ki je ravno pravšnja za letošnje praznike.

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.

Božični okraski

Ustvarjalno delavnico za vse ljubitelje decembrskega vzdušja bo vodila Tjaša Pirih.

Snežna dežela

Zimsko in novoletno ustvarjalno delavnico bo za predšolske otroke pripravil Damjan Korošec.
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Prireditve za otroke
Četrtek, 12. 12.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 13. 12.,
17:00

Bled

Torek, 17. 12.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Pepijev Ježek

Fantič Pepi pripoveduje svoje sanje, ki govorijo o ježku, ki sredi zime trenira za gozdni pomladanski
maraton. Med treniranjem naleti na različne prebivalce gozda, ki potrebujejo pomoč. Toda Pepijeve sanje se končajo brez zaključka, zato mora Pepi kar na odru dokončati zgodbico. Prepustite se
Pepijevi domišljiji in uživajte v predstavi, ki so jo pripravile strokovne delavke Vrtca Radovljica.

Snežna dežela

Zimsko in novoletno ustvarjalno delavnico bo za predšolske otroke pripravil Damjan Korošec.

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.

Medvedek peče slovensko potico
Sreda, 18. 12.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 19. 12.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Medvedek se je s prijateljem kužkom na zmajčkovem hrbtu odpravil na popotovanje. Po zabavnem
poletu sta se prijatelja preskusila kot kuharja za grofico štorkljo in ji pripravila slastno orehovo potico, pri tem pa se neizmerno zabavala ter se naučila marsikaj novega. Slikanico bo na zabaven način
predstavila avtorica Kristina Orter.

Medvedek peče slovensko potico

Medvedek se je s prijateljem kužkom na zmajčkovem hrbtu odpravil na popotovanje. Po zabavnem
poletu sta se prijatelja preskusila kot kuharja za grofico štorkljo in ji pripravila slastno orehovo potico, pri tem pa se neizmerno zabavala ter se naučila marsikaj novega. Slikanico bo na zabaven način
predstavila avtorica Kristina Orter.

Medvedek peče slovensko potico
Petek, 20. 12.,
17:00

Bled

Petek, 27. 12.,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Ponedeljek, 30. 12.,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Medvedek se je s prijateljem kužkom na zmajčkovem hrbtu odpravil na popotovanje. Po zabavnem
poletu sta se prijatelja preskusila kot kuharja za grofico štorkljo in ji pripravila slastno orehovo potico, pri tem pa se neizmerno zabavala ter se naučila marsikaj novega. Slikanico bo na zabaven način
predstavila avtorica Kristina Orter.

Beremo gore

Ustvarjalno delavnico za vse ljubitelje pohodništva in gora bo vodila Tjaša Pirih.

Skok v novo leto

Prednovoletno druženje in razstava vseh izdelkov, narejenih na ustvarjalnih delavnicah s Tjašo
Pirih.

Razstave za otroke
Knjigovanje 2019: Moj najljubši književni lik
Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Bled,
Radovljica

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Knjigovanje je natečaj Sekcije za otroško in mladinsko književnost Društva slovenskih pisateljev
v sodelovanju z JAK-om, Bralnim društvom Slovenije, Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS
in IBBY Slovenija. Gre za literarno-lutkovni natečaj, v okviru katerega učenci iz vrtcev in osnovnih
šol v šoli ali vrtcu izdelajo ročno lutko ali marioneto svojega najljubšega slovenskega knjižnega
junaka. Letos so posebno nagrado dobili tudi lutkarji iz CUDV Matevža Langusa Radovljica, in sicer
za lutko Piki Jakob.

Zlate hruške 2019

Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig, ki ga vsako leto podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana. Razstavljeno je gradivo, ki je bilo izdano v letu 2018 in je prejelo znak zlata hruška.

Zima, zima bela

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a in 3. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z učiteljicama Mojco Medja in Jano Krkoč.

Prazniki prihajajo

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Mojco Odar.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

vse enote

2. 9.–31. 3.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Prazniki

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Katarine
Rauh.

Zimske radosti

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Metulji Vrtca Kropa, pod mentorstvom Nataše Pogačnik in Nevenke Urh.

Prihaja zima

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a POŠ Begunje pod mentorstvom Polone J. Korošec.

Skrito presenečenje

Tudi letos smo vam pripravili posebno dobre knjige in jih skrili v ovojni papir. Vabimo vas, da si jih
izposodite in se pustite presenetiti.

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 …

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.

Čajna soba in kavarna Knjižnica v mesecu
decembru vabi na brezplačno degustacijo božičnih
čajev. Vabljeni!
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Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elektronskih zbirk z oddaljenih lokacij (zunaj knjižnice,
od doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.

