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Prireditve za odrasle
Pridobljeno s prevodom

Torek, 5. 11.,
19:30

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi na pogovor iz cikla Pridobljeno s prevodom, kjer
Radovljica,
se bomo o avtorju Gabrielu Garcíi Márquezu pogovarjali z njegovimi slovenskimi prevajalkami
dvorana
Alenko Bole-Vrabec, Vesno Velkovrh-Bukilica in Veroniko Rot. Po pogovoru vabljeni na pokušino
karamelnih kolačkov Ursule Buendia.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Dojenčkov jok

Sreda, 6. 11.,
10:00

Dojenčkov jok je lahko za starše prava nočna mora, ki se dogaja tudi podnevi! Nikomur ni lahko pri
Radovljica, srcu, ko posluša jok svojega otročka, in rad bi mu pomagal. Obstaja več vrst joka, in ko jih prepoznapravljična mo, z dojenčkom lažje komuniciramo; ko namreč ugotovimo, kaj nam dojenček s svojim jokom želi
soba
povedati, se odzovemo hitreje in tako tudi lažje pomirimo otroka. Spregovorili bomo tudi o tem, ali
se odzvati na dojenčkov jok ali ne, ter o najuspešnejših strategijah za pomiritev. Brezplačno srečanje
bo vodila Petra Arula, mati Pisanih osrečevalnic in Jogice; vabljeni ste skupaj s svojimi dojenčki.

Filipini
Četrtek, 7. 11.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Franci Horvat nas bo popeljal na Filipine, kjer bomo spoznali prestolnico Manilo, občudovali riževe
terase v Banau-u in Batadu-ju. Nato sledi let na otok Palawan, ki je poznan po podzemni reki pri
Sabangu in El Nidu z otočki. Potopisno predavanje se bo sklenilo na otoku Boracay, ki slovi kot eden
najlepših na Filipinih.

Doživi več kot film

Petek, 8. 11.,
17:00

Vsi ljubitelji filmske umetnosti, vabljeni na projekcijo kratkih igranih filmov mladih Radovljičanov,
Radovljica,
ki ustvarjajo pod imenom SOOS. Projekciji bo sledila predstavitev avtorjev, njihovega dela, načrtov
dvorana
za prihodnost ... Edinstvena priložnost, da spoznate ustvarjalce, ki bodo v prihodnjih letih krojili
slovensko filmsko sceno.

Angleščina za mamice in dojenčke

Ponedeljek, 11. 11.,
11:00

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

Jukatan - popotovanje po domovini Majev

Torek, 12. 11.,
19:30

Četrtek, 14. 11.,
18:00

Spomladi so Nina, Jaka in mali Svit z avtom raziskovali polotok, ki je edinstven – in to ne zgolj zaraRadovljica, di majevske zapuščine, karibske atmosfere in pristno srečnih ljudi, ki te, Evropejca, pozdravljajo, kot
dvorana
da se pred 500 let ni zgodilo nič pretresljivega. Koliko majevskega danes tam še živi? Kaj so (bile)
cenote? Potovati z majhnim otrokom na drugem koncu sveta – kako in čemu? Pripovedovala bosta
Jaka Geltar in Nina Debevec.

Razstava in degustacija starih in novih sort jabolk
Bled

Vabljeni na zanimivo in okusno predavanje, na katerem boste s pomočjo degustacije starih in novih
sort jabolk lažje oblikovali seznam sadik zaželenih jablan na vašem vrtu oziroma v sadovnjaku.
Predavanje dr. Jana Bizjaka v organizaciji Medgeneracijskega centra Bled.

Belopeški grad

Čertek, 14. 11.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Belopeški grad je nastal dokaj pozno, v prvi polovici 15. stoletja. Grad je dal zgraditi celjski grof
Friderik II. na vrhu hriba, ki ima pomembno strateško lego ob poteh, po katerih so hodili rimski
vojaki, srednjeveški trgovci in v novejšem času tudi Slovenci. Predala bo arheologinja Mija Ogrin iz
ArheoAlpe, zavoda za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.
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Prireditve za odrasle
Čajanke ob humanistiki: Kaj je razsvetljenstvo?

Petek, 15. 11.,
17:00

Petek, 15. 11.,
19:00

Naš miselni dialog bo tokrat soočil besedili iz 18. stoletja, spis »Kaj je razsvetljenstvo« filozofa
Radovljica, Immanuela Kanta in delo Nicolasa de Condorceta »Očrt zgodovinske slike napredka človeškega
dvorana
duha« z eno najbolj odmevnih neleposlovnih knjig lanskega leta - »Razsvetljenstvo zdaj«, ameriškega psihologa Stevena Pinkerja. V čem se mi sami, po dveh stoletjih, kot Pinkerjevi sodobniki, strinjamo s njegovim »zagovorom razuma, znanosti, humanizma in napredka«, bo predstavil Marko Ogris.

Otvoritev razstave z naslovom Atelje v knjižnici
Bled

Vabimo vas na otvoritev skupinske razstave del članov in članic Slikarskega društva Atelje Bled.
Slike, ki so nastale poleti bodo na ogled v blejski knjižnici, ki nam vsako leto prijazno odpre svoj
razstavni prostor.

Torek, 19. 11.,
09:00

Radovljica, Bralni klub
sejna soba Pogovor o knjigi Jele Krečič Knjiga drugih bo ob kavi in čaju vodila Irena Kotnik.

Torek, 19. 11.,
19:30

Radovljica,
Matic Vojsk bo predstavil svojo udeležbo na kolesarski avanturi Torino-Nice Rally. Postregel bo tudi
dvorana
z izkušnjami glede popotovanj s kolesi (bikepackinga) ter priprave opreme zanje.

Sreda, 20. 11.

vse enote

Sreda, 20. 11.,
09:00

Radovljica, Bralni klub
sejna soba Pogovor o knjigi Jele Krečič Knjiga drugih bo ob kavi in čaju vodila Božena Kolman Finžgar.

S kolesom po alpskih cestah in stezah do Azurne obale

Dan slovenskih splošnih knjižnic

Dan brezplačnega prvega vpisa v knjižnico.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Nošenje dojenčka v nosilki

Sreda, 20. 11.,
10:00

Četrtek, 21. 11.,
19:00

Četrtek, 21. 11.,
19:30

Se vaš dojenček pomiri samo na rokah? Bi radi nosili dojenčka in ne veste, katero nosilko izbrati?
Že imate nosilko, pa se ne znajdete? Nošenje otrok v ergonomskem položaju in primerni nosilki
Radovljica,
je praktično in koristno. Med drugim nošeni dojenčki manj jokajo in jih manj napenja. Pogledali
pravljična
bomo, kakšne nosilke obstajajo, kako prepoznati ustrezne in kako jih uporabljati. Dobrodošle
soba
mamice z dojenčki in bodoči starši, pa tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki vas zanima nošenje.
Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.
Bohinjska
Bistrica

Svetovni dan sladkorne bolezni

Tokratno druženje je namenjeno obvladovanju povišanega krvnega sladkorja, ki predstavlja veliko
nevarnost za delovanje naših ledvic, živčnih povezav ter oči. Kako si lahko pomagate sami, vam bo
razkrila Tina Vovk iz Zdravstveno vzgojnega centra Bohinj.

Srce s Poljšice
Bled

Literarni večer, posvečen 100-letnici rojstva pisatelja, prevajalca, literarnega zgodovinarja, esejista
in novinarja Nika Koširja s Poljšice pri Gorjah. Linhartov oder - KUD Radovljica bo čar njegove
bogate besede, izvirne in prevedene, povezal v portret njegovega dela.

Statistika in vzorčenje

Petek, 22. 11.,
17:00

Torek, 26. 11.,
19:30

Danes se v množici različnih anketnih raziskav pojavlja vprašanje: Kateri so osnovni pojmi statistiRadovljica,
ke? Kako se prepričati, ali predstavljeni podatki držijo? Kako se sklepa iz vzorca na populacijo? Kako
dvorana
se oblikuje vzorec, iz katerega se lahko sklepa na populacijo? Kakšna orodja se uporabljajo? Na ta in
podobna vprašanja bo odgovarjal diplomant družboslovne informatike Žiga Šorli.

Na platnenih krilih

Radovljica,
Predstavitev letalskega albuma pilota Mirka Plehana, prvega slovenskega vojaškega pilota, bo vodil
dvorana
avtor Peter Tarman.

Umetnost pospravljanja

Knjiga japonske avtorice Marie Kondo o pospravljanju »enkrat za vselej« je po svetu povzročila
pravo revolucijo pri urejanju domov. Doslej je bilo prodanih več kot 11 milijonov izvodov. Metodo
pospravljanja bo predstavila Tina Markun, ki se je pri avtorici izšolala za svetovalko za organiziranje
domov, da dom podpira naše življenje in da naredimo prostor za tisto, kar nam pomeni največ.

Četrtek, 28. 11.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 29. 11.,
17:00

Radovljica, Tokrat bomo spregovorili o tem, kakšne odvisnosti poznamo, kako »mokro« kulturo pitja imamo
dvorana
Slovenci in ali se sploh zavedamo, kdaj prestopimo mejo odgovornega pitja. Predavala bo Urška
Sedlar, dipl. med. sestra iz ZD Radovljica.

Odvisnosti in odgovorno pitje alkohola
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Razstave za odrasle
Tomo Zupan – veliki prešernoslovec

Avtor Damijan Janežič je pripravil razstavo o prešernoslovcu, literarnem zgodovinarju, profesorju,
vzgojitelju, pridigarju, rodoslovcu in duhovniku Tomu Zupanu.

4.–29. 11.

Radovljica

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled

18.–22. 11.

Bohinjska
Bistrica

Zelena knjižnica

18.–22. 11.

Bohinjska
Bistrica

Teden zelenih knjig

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

Kropa

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Niko Košir

Ob 100–letnici rojstva so vam na ogled dela Nika Koširja.

Atelje v knjižnici

Skupinska razstava del članov in članic Slikarskega društva Atelje Bled.

En dan na Bledu

Mag. Barbara Kalan in Anja Poštrak bosta v tretjem Izboru predmetov iz zbirk Gorenjskega muzeja pripravili manjšo razstavo o Bledu, kot ga opisujejo Kmetijske in rokodelske novice.
Razstava knjig z ekološko tematiko.
Vabljeni, da si izposodite razstavljene zelene knjige.

Niko Košir

Ob 100–letnici rojstva so vam na ogled dela Nika Koširja.

Ta veseli knjižni svet

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

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 novembru
nudi 10 % popusta na čaj YERBA MATE. Degustacija
čaja bo v torek, 12. novembra, od 17. do 19. ure.
Vabljeni!

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

Sreda, 20. 11.

Dan slovenskih splošnih knjižnic
Dan brezplačnega prvega vpisa v knjižnico.
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Prireditve za otroke
Ponedeljek, 4., 11.,
18., 25. 11.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 6., 13., 20.,
27. 11.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 6. 11.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 7. 11.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 8., 15., 22.,
29. 11.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 8., 15., 22.,
29. 11.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 8. 11.,
17:00

Bled

Sobota, 9., 16., 23.
11.,
08:30, 10:30

Radovljica,
računalniška soba

Sreda, 13. 11.,
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.

Vilinska pravljica

Predstava v izvedbi Gledališča Talija o vilinčku Silvestru, ki ima na zadnji večer v letu prav posebno
nalogo.

Vilinska pravljica

Predstava v izvedbi Gledališča Talija o vilinčku Silvestru, ki ima na zadnji večer v letu prav posebno
nalogo.

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. 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 yoge.

Okrogle živali

Katera žival ima šest črnih pik? Katera žival ima rilec? Katera žival ima rep, nima pa nog? Ustvarjalno
delavnico za predšolske otroke bo pripravil Damjan Korošec.

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.

Spoznajmo sosednje mesto Tržič

Z nami bo bibliotekar iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič Nejc Perko, ki nam bo predstavil dve
pravljici. Prva bo govorila o nastanku mesta Tržič, druga o Podljubelju. Pridite in izvedeli boste, da
so tudi v Tržiču imeli pravega zmaja.

Kjer se prepirata dva, …
Četrtek, 14. 11.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Humorno izvedbo znanega reka bo v lutkovni izvedbi uprizorila dramska skupina Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto. Z zajčki pa bo pripotoval tudi znani otroški risani junak Nodi, ki živi v Mestu
igrač. Starost mu je nemogoče določiti – po eni strani je še otrok, po drugi strani pa že vozi avto.
Pridite in zarajajte z nami.
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Prireditve za otroke
Petek, 15. 11.,
17:00

Bled

Sobota, 16. 11.,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Torek, 19. 11.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Torek, 19. 11.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 20. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 21. 11.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Vilinska pravljica

Predstava v izvedbi Gledališča Talija o vilinčku Silvestru, ki ima na zadnji večer v letu prav posebno
nalogo.

Knjižni molji

Ustvarjalno delavnico za vse ljubitelje knjig bo vodila Tjaša Pirih.

Debela repa, ruska ljudska pravljica

Vabimo vas, da si ogledate, kdo bo tokrat sodeloval pri puljenju repe - v opereti Debela repa vas
pričakujejo strokovne delavke Vrtca Gorje.

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.

Okrogle živali

Katera žival ima šest črnih pik? Katera žival ima rilec? Katera žival ima rep, nima pa nog? Ustvarjalno
delavnico za predšolske otroke bo pripravil Damjan Korošec.

Okrogle živali

Katera žival ima šest črnih pik? Katera žival ima rilec? Katera žival ima rep, nima pa nog? Ustvarjalno
delavnico za predšolske otroke bo pripravil Damjan Korošec.

Kjer se prepirata dva, …
Petek, 22. 11.,
17:00

Bled

Sreda, 27. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 28. 11.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petrek, 29. 11.,
17:00

Bled

Sobota, 30. 11.,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Humorno izvedbo znanega reka bo v lutkovni izvedbi uprizorila dramska skupina Knjižnice Mirana
Jarca Novo mesto. Z zajčki pa bo pripotoval tudi znani otroški risani junak Nodi, ki živi v Mestu
igrač. Starost mu je nemogoče določiti – po eni strani je še otrok, po drugi strani pa že vozi avto.
Pridite in zarajajte z nami.

Lisička je prav zvita zver

Lisičje pravljice in ustvarjalno delavnico bo za predšolske otroke pripravila Irena Razingar.

Lisička je prav zvita zver

Lisičje pravljice in ustvarjalno delavnico bo za predšolske otroke pripravila Irena Razingar.

Lisička je prav zvita zver

Lisičje pravljice in ustvarjalno delavnico bo za predšolske otroke pripravila Irena Razingar.

Božični okraski

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

Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Lesce

Zemlja - naš planet

Razstava izdelkov učencev iz OŠ Dr. Janeza Mencingerja, ki obiskujejo izbirni predmet Astronomija
z mentorico Natašo Mrak.

Jesensko listje

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

Presenetljiva jesen

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Hobotnice Vrtca Lesce pod mentorstvom Lučke Sovinc
in Verice Lendero.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Gorje

2. 9.–31. 3.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Pletemo mreže

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Jožico Kašca.

Jesen

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Gorje.

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 novembru
nudi 10 % popusta na čaj YERBA MATE. Degustacija
čaja bo v torek, 12. novembra, od 17. do 19. ure.
Vabljeni!

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

Sreda, 20. 11.

Dan slovenskih splošnih knjižnic
Dan brezplačnega prvega vpisa v knjižnico.

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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