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Prireditve za odrasle
Torek, 4. 2.,
19:30

Pesem si 2019

Radovljica, Pesem si je najživahnejši slovenski portal za objavljanje poezije, ki od 2007 deluje v okrilju Zavoda
dvorana
za razvijanje ustvarjalnosti. Namenjen je branju, pisanju in komentiranju poezije. Predstavili se
bodo pesnice in peseniki, ki ustvarjajo na www.pesem.si ter glasbeni gost Gregor Markič.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Prva pomoč doma

Sreda, 5. 2.,
10:00

Četrtek, 6. 2.,
19:00
Petek, 7. 2.,
19:00

Kako si doma pomagamo ob manjših nezgodah, buškah, praskah, opeklinah, kako odstranimo kloRadovljica, pa, oskrbimo manjše rane? Vse to in še kaj na temo prve pomoči doma bomo povprašali medicinsko
pravljična sestro Biljano Djaković, ki je tudi sama mamica in bo z nami podelila praktične napotke. Dobrodosoba
šle mamice z dojenčki in bodoči starši, toplo vabljeni tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki skrbite
za dojenčka. Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka
Benedik z Inštituta za dojenje Rumina s posebno gostjo medicinsko sestro Biljano Djaković.
Bohinjska
Bistrica

Bled

Pravilna rez sadnih rastlin za zdrav in obilen pridelek

Rez poleg pravilnega gnojenja predstavlja najpomembnejši ukrep za zdravje rastlin in njihovih
sadežev. V predavanju bo dr. Jan Bizjak s pomočjo slikovnega gradiva prikazal vzgojno, vzdrževalno
in pomlajevalno rez sadnih rastlin in jagodičevja.

Otvoritev razstave fotografskega mojstra Franca Ferjana

Vabljeni na otvoritev razstave s prešerno popestritvijo kamišibajških predstav Dragice Ropret Žumer z naslovi: Pesem od Lepe Vide, Sveti Senan in Nezakonska mati - v slovenščini in esperantu.

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Petek, 7. 2.,
19:00

Baročna
dvorana

Letošnjo proslavo bodo glasbeno obarvali Žan Legat, harmonika in bandoneon, Miran Juvan,
klavir, Gal Juvan, violina, in Anastazija Juvan, vokal. Izvajali bodo baročna in neoklasicistična dela,
argentinski tango, slovenske narodne in avtorsko glasbo. Z recitacijami Prešernovih pesmi bo večer
popestrila igralka Maja Gal Štromar.

Angleščina za mamice in dojenčke

Ponedeljek, 10. 2.,
11:00

Radovljica, Ura pogovora v angleščini v dobri družbi – kot nalašč za starše na porodniškem dopustu ali starše,
pravljična ki bi, ne glede na predznanje, radi izboljšali svoje znanje/poznavanje angleščine. Vsak mesec bomo
soba
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.

Kadar kuža spreminja odnose

Torek, 11. 2. ,
19:30

Radovljica, Kako lahko kuža spreminja odnose? Nekaj odgovorov na to vprašanje bosta dali mag. Janka Bergel
dvorana
Pogačnik in njena psička Honey. Predstavili bosta svoj priročnik z naslovom »Kadar kuža spreminja
odnose – Učenje socialnih veščin s pomočjo psa«.

Sreda, 12. 2.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Otvoritev razstave Kraljeva zaroka v Bohinju

Otvoritev razstave, ki sta jo pripravila Anja Poštrak in Mišo Serajnik iz Muzejskega društva Žiga
Zois.

Metoda samopomoči 23+5
Četrtek, 13. 2.,
18:00

Bled

Četrtek, 13. 2.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Gre za popolnoma nov avtorski pristop k metodam samopomoči pri raznih bolezenskih stanjih.
Poslušalci bodo seznanjeni s pravili samopomoči, saj predavanja dr. Nikolaya Grishina poleg teoretičnega proučevanja vsebujejo še praktičen prikaz, tako da vsak lahko najde nekaj zase. Predavanje
organizira Medgeneracijski center Bled.

Vas Srednji Vrh skozi čas

Srednji Vrh s pogledom leži na sončni strani Karavank, od tod se odpira pogled na Martuljkovo
skupino s Špikom in je ena najbolj slikovitih vasi pri nas z bogato zgodovino. Predavali bosta Nataša
Kokošinek in Mija Ogrin.
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Prireditve za odrasle
Apolinično-dionizično gibalo življenja in filozofije

Petek, 14. 2,
17:00

Nietzscheja poznamo po njegovi proti - postavitvi dveh temeljnih gibal zgodovine umetnosti in
Radovljica,
filozofije – apoliničnega in dionizičnega principa. Kako lahko danes razumemo bolj splošno stališče
sejna soba
interpretov, da je v ozadju nasprotja »apolinično-dionizično« tradicionalno metafizično nasprotje
med duhom in čutnostjo, nam bo predstavil Marko Ogris.

Torek, 18. 2.,
09:00

Radovljica, Bralni klub
sejna soba Pogovor o knjigi Slovenska pisateljska pot bo ob kavi in čaju vodila Irena Kotnik.

Torek, 18. 2.,
19:30

Radovljica, Izjemne izkušnje in rezultate terapevtskega postenja nam bo predstavila Bilka Baloh, svetovalka za
dvorana
zdravo in uravnoteženo prehrano, ki se s postnim mentorstvom ukvarja več kot 20 let. Predstavila bo
tudi, kako se posta pravilno lotiti in na kaj moramo biti še posebej pozorni.

Sreda, 19. 2.,
09:00

Radovljica,
Pogovor o knjigi Boštjana Gorenca - Pižame Slolvenski klasiki 1 bo ob kavi in čaju vodila Božena
sejna soba
Kolman Finžgar.

Post, seme zdravja

Bralni klub

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki — Bo moj otrok razvajen?

Sreda, 19. 2.,
10:00

Pogosto slišimo dobronamerne nasvete, naj ne dovolimo, da nas ima otrok za dudo; da bo otrok usRadovljica, pavanje povezoval s hrano, če ga uspavamo na prsih; da ne bo hotel v svojo posteljo, če ga vzamemo
pravljična k sebi in bo zato trpelo partnerstvo. Je res, da bo otrok, ki je samo »po rokah«, razvajen in pretirano
soba
navezan na mater? Dobrodošle mamice z dojenčki, bodoči starši, partnerji, babice in dedki in vsi,
ki vas skrbi, da bo (ali je) dojenček razvajen, ali pa delate po svoje. Brezplačno srečanje bo vodila
svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.

Vurnikova pot po Radovljici

Sreda, 19. 2.,
15:00

Radovljica, Predavanje mag. Gojka Zupana »Ivan Vurnik in Helena Kottler Vurnik, življenje in delo« v okviru
dvorana
študentskega natečaja. Po predavanju bo ogled filma Alme Lapajna, Iskalca in sprehod po Vurnikovih delih v Radovljici.

Sreda, 19. 2.,
18:00

Radovljica,
Slovensko društvo Hospic (OO Gorenjska) vabi na Hospickafe, na pogovor z duhovnikom Karlom
dvorana
Gržanom.

Četrtek, 20. 2.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 20. 2.,
19:30

Bled

Petek, 21. 2.,
17:00

Hospickafe

Stop gripi!

Na srečanju bomo na kratko predstavili to trdovratno obolenje, nato pa bomo govorili o tem, kako
se lahko sami ubranimo pred njim. Z nami bo Tina Vovk, dipl. m. s., iz Zdravstvenovzgojnega
centra Bohinj.

Po stopinjah ljubezni

»Ljubezen je luč, do sreče je ključ. Vsa vrata odpre, če je le pravo srce.« To je glavni moto pesnice
Januše Dežman, doma iz Ribnega, ki bo z velikim veseljem predstavila svojo drugo pesniško zbirko.

Motnje hranjenja

Radovljica, Na predavanju bo tekla beseda o najpogostejših oblikah motenj hranjenja in tem, kako jih predvorana
poznamo. Kaj je anoreksija, kdo najpogosteje podleže bulemiji in kaj pomeni ortoreksija, vam bo
predavala Urška Sedlar, dipl.medicinska sestra iz ZD Radovljica.

Izgorelost – si upate živeti drugače?
Torek, 25. 2.,
18:00

Bled

“Nenehna sla po novem, hitrem, boljšem in delovne preobremenitve vas lahko priženejo do skrajnega roba moči. To je stanje izgorelosti, ki jo imenujejo tudi kuga 21. stoletja. Gre za opozorilni klic
telesa, ki vam sporoča, da se morate ustaviti,” navaja avtorica priročnika, zdravnica in psihoterapevtka Tina Bončina, ki bo z nami delila izkušnje in jih kot poznavalka področja, podkrepila s teorijo in
prakso. Pobliže se bomo spoznali s temo izgorelosti in stresa in se osredotočili na prepoznavanje
znakov, zdravljenje in vrste terapij, ki so vam lahko v pomoč ob tej bolezni. Pogovor bo moderirala
Barbara Prassel, certificirana integrativna psihoterapevtka, društvo Druga soba.

Nezakonit lov ptic v Sloveniji
Četrtek, 27. 2.,
18:00

Bled

Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Pa je res tako? Na predavanju varstvene ornitologinje Tjaše Zagoršek, DOPPS – BirdLife
Slovenia, boste izvedeli, da je kriminala nad pticami pri nas bistveno več, kot smo verjeli doslej.
Predavanje organizira Društvo za varstvo okolja Bled.
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Prireditve za odrasle
Četrtek, 27. 2.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Divja Aljaska

O tem, kako divja je lahko Aljaska, in o nepozabnem bližnjem srečanju z medvedom bo spregovorila popotnica Barbara Popit.

Počepajte, da ne boste počepnili

Zakaj danes, če lahko jutri … Vam zveni znano? Katja Golja, kineziologinja, Simona Vodopivec
Radovljica,
Franko, glasbenica in pedagoginja, in Danijela Moškov, psihiatrinja in psihoterapevtka, vam bodo
dvorana
predstavile pristop, ki združuje tako kineziologijo kot psihoterapijo, ki je varen, pošten in medicinsko podprt, znanstveno dokazan in potrjen skozi izkušnje.

Petek, 28. 2.,
17:00

Razstave za odrasle
Ves mesec

Radovljica

Modna fotografija - Ženska kolekcija

Avtor Simon Jurčič je pripravil razstavo o modni ženski kolekciji oblačil, ki je bila fotografirana v
parku Tivoli.

Fotografski mojster Franc Ferjan
Ves mesec

Bled

Fotografija je njegova spremljevalka že pet desetletij. Njegovi najljubši motivi so bili gorska in
kulturna krajina, detajl, pa tudi športna fotografija. Pohodi v naravna okolja s fotokamero in nabiranje posnetkov več let, so plod te projekcije in manjše razstave. V teh desetletjih je bil tudi aktiven
razstavljalec doma in v tujini. Pridobil si je vse pogoje, da je s kolekcijo tridesetih fotografij pri
umetniškem svetu Fotografske zveze Slovenije zadostil pridobitvi najvišjega razstavljalskega naziva
mojster fotografije.

Kraljeva zaroka v Bohinju
12. 2.–31. 3.

Bohinjska
Bistrica

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Konec avgusta leta 1934 so v Bohinj prihiteli novinarji cele Evrope, da bi poročali o zaroki angleškega
princa. To je bil najbolj odmeven dogodek za časa bivanja Pavla Karađordevića v vili ob Bohinjskem
jezeru. Razstavo sta s pomočjo spominov vnukinje Zvonke Šenica pripravila Anja Poštrak in Mišo
Serajnik iz Muzejskega društva Žiga Zois.

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.

Na pustni torek in soboto vas bodo v Čajni sobi in
kavarni knjižnica razvajali s slastnimi krofi. Na sadni
napitek, Rdeči vragec, pa vam v mesecu februarju
nudijo 5-odstotni popust.
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KnjiznicaRadovljica

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

mesečni program
Februar 2020

Prireditve za otroke
Sobota, 1., 15., 29.
2.,
10:00
Sobota, 1., 15., 29.
2.,
08:30, 10:30

Radovljica,
pravljična
soba

Spoznavne urice kuharstva

Otroci bodo spoznavali veščine kuharstva ter se preizkušali v izdelovanju (in okušanju) najrazličnejših dobrot. Delavnice bo vodil Tian Kuralt, dijak 3. letnika Gostinske in turistične šole Radovljica.

Lego robotika

Radovljica, Lego robotika s Tonijem in Žanom. Na delavnici boste sestavljali robote, se učili veščin programiraračunalniška nja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in z novimi izzivi osvajali znanja. Število
soba
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, 3., 10.,
17., 24. 2.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 5. 2.,
08:30

Radovljica,
dvorana

Sreda, 5. 2.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 6. 2.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 7., 14., 21.,
28. 2.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 7., 14., 21.,
28. 2.,
16:30

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

Moja prva knjiga

Otvoritev razstave in kratki kulturni programi sodelujočih učencev. Ob 8.30 bodo nastopili učenci
5. razredov PŠ Ljubno in Mošnje, ob 10.00 učenci 5. a in 5. b razreda, ob 11.30 pa učenci 5. c in 5. d
razreda OŠ ATL Radovljica.

Zgodba o dveh kozah

Drug ob drugem živita kmet in kmetica, ki imata vsak svojo kozo. Kmet goji zelje, kmetica repo.
Otroci bodo ob gledanju predstave Gledališča Makarenko spoznali, da prijateljstvo ne pozna ovir in
da je stvari lepo deliti.

Zgodba o dveh kozah

Drug ob drugem živita kmet in kmetica, ki imata vsak svojo kozo. Kmet goji zelje, kmetica repo.
Otroci bodo ob gledanju predstave Gledališča Makarenko spoznali, da prijateljstvo ne pozna ovir in
da je stvari lepo deliti.

Jogica za dojenčke

Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in jim 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.

Snežica in Rožica

Petek, 7. 2.,
17:00

Bled

Sreda, 12. 2.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

V samotni kočici je živela vdova z dvema deklicama. Snežica in Rožica sta skrbeli, da je bila materina
hišica bleščeče čista. Predstavo z waldorfskimi lutkami bo predstavila Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica.

Snežica in Rožica

V samotni kočici je živela vdova z dvema deklicama. Snežica in Rožica sta skrbeli, da je bila materina
hišica bleščeče čista. Predstavo z waldorfskimi lutkami bo predstavila Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica.
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Prireditve za otroke
Četrtek, 13. 2.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Snežica in Rožica

V samotni kočici je živela vdova z dvema deklicama. Snežica in Rožica sta skrbeli, da je bila materina
hišica bleščeče čista. Predstavo z waldorfskimi lutkami bo predstavila Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica.

Z esperantom v pravljični svet
Petek, 14. 2.,
17:00

Bled

Ponedeljek-petek,
17.–21. 2,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Torek, 18. 2.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Torek, 18. 2.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 19. 2.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 20. 2.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Spoznavne urice kuharstva

Otroci bodo spoznavali veščine kuharstva ter se preizkušali v izdelovanju (in okušanju) najrazličnejših dobrot. Delavnice bo vodil Tian Kuralt, dijak 3. letnika Gostinske in turistične šole Radovljica.

Zgodba o dveh kozah

Drug ob drugem živita kmet in kmetica, ki imata vsak svojo kozo. Kmet goji zelje, kmetica repo.
Otroci bodo ob gledanju predstave Gledališča Makarenko spoznali, da prijateljstvo ne pozna ovir in
da je stvari lepo deliti.

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.

Maske iz gline

Glina je vsestransko uporabna: za izdelavo keramičnih posod, figur, mask in okraskov. Uporablja
pa se tudi v zdravstvu in kozmetiki. Na delavnici, ki jo bo vodila Mija Ogrin, bodo otroci spoznavali
izdelke iz gline in izdelali tudi svojo okrasno figuro ali pustno masko iz gline.

Igriva španščina

Vabljeni na igrivo španščino, kjer vam bo Alja Bradaskja na lahkoten način predstavila jezik, ki ga
govorijo v kar 21 državah sveta.

Zgodba o dveh kozah

Petek, 21. 2.,
17:00

Bled

Sreda, 26. .2.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 27. 2.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 28. 2.,
17:00

Na delavnici se bodo otroci, skupaj z Dragico Ropret Žumer, na igriv način seznanili z esperantskim
jezikom. Med ogledom štirih kratkih kamišibajskih predstav bodo spoznavali esperantske besede
za barve in dele telesa, v esperantu pa se bodo naučili tudi pozdravljati in šteti. Domov bodo lahko
odnesli mini slovarček z uporabljenimi esperantskimi besedami.

Bled

Drug ob drugem živita kmet in kmetica, ki imata vsak svojo kozo. Kmet goji zelje, kmetica repo.
Otroci bodo ob gledanju predstave Gledališča Makarenko spoznali, da prijateljstvo ne pozna ovir in
da je stvari lepo deliti.

Ena živalska

Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za predšolske otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Marta
Dobravec in Andrej Jalen.

Ena živalska

Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za predšolske otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Marta
Dobravec in Andrej Jalen.

Ena živalska

Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za predšolske otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Marta
Dobravec in Andrej Jalen.

Razstave za otroke
Moja prva knjiga
Ves mesec

Radovljica

Kultura je pesem, je melodija, je zgodba in ples. Je slika, beseda, nasmeh in spomin. Je ohranjanje
tradicij, spoštovanje in druženje. V dneh do prihajajočega kulturnega praznika so učenke in učenci
5. razredov OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica pod vodstvom mentoric Maje Tolo, Nataše Zonik, Helene Stare, Davide Dermota, Metke Urh in Viktorije Zurnič ustvarjali in pripravili razstavo
svojih izvirnih knjig pravljic.
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Razstave za otroke
Moja prva knjiga

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Gorje

2. 9.–31. 3.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Kultura je pesem, je melodija, je zgodba in ples. Je slika, beseda, nasmeh in spomin. Je ohranjanje
tradicij, spoštovanje in druženje. V dneh do prihajajočega kulturnega praznika so učenke in učenci
5. a in 5. b razreda OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled pod vodstvom mentoric Lidije Vidic in Magde
Bogataj ustvarjali in pripravili razstavo svojih izvirnih knjig pravljic.

Jaz, ti? Barvamo prav vsi.

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a in 4. b OŠ dr. Janeza Mencingerja z učiteljicama Martino
Medja in Alenko Rozman.

Le plesat me pelji

Razstava izdelkov učencev OPB OŠ Srednja vas z učiteljicama Tjašo Tišov in Mojco Medja.

Pust

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom
Mateje Verčič, Helene Cilenšek in Tamare Dovžan.

Zimske radosti

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

Kulturni praznik

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Ulčar in Simone Prek.

Razstava tretješolcev OŠ Gorje

Na ogled bodo postavljeni izdelki tretješolcev iz OŠ Gorje, pod mentorstvom učiteljic.

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.

Na pustni torek in soboto vas bodo v Čajni sobi in
kavarni knjižnica razvajali s slastnimi krofi. Na sadni
napitek, Rdeči vragec, pa vam v mesecu februarju
nudijo 5-odstotni popust.
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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.

