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Prireditve za odrasle
1001 noč na Orientu

Torek, 7. 1.,
19:30

Predavanje mag. Anje Tolar Tomšič in otvoritev fotografske razstave o njenem življenju, delu in
Radovljica,
potepanjih po Bližnjem Vzhodu bo popestrila pogostitev z arabskimi sladicami, pravim arabskim
dvorana
naninim čajem in dišečo kavo z začimbami, ki vas bodo popeljali v vroče kraje v času hladne in puste
zime doma.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Priprave na porod in dojenje

Sreda, 8. 1.,
10:00

Kaj lahko sami storimo za lažji porod? Kako vemo, da se je porod začel? Kdaj v porodnišnico? Kako
Radovljica, premagati bolečino? Kaj vzeti v porodnišnico? Porodni načrt: da ali ne? Kako pri porodu lahko
pravljična pomaga partner? Kaj potrebuje novorojenček? Kaj storiti, da bo dojenje steklo? Dobrodošle mamice
soba
z dojenčki, da bodočim staršem predate izkušnje iz prve roke, in seveda bodoči starši, toplo vabljeni
tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki se veselite novega življenja. Brezplačno srečanje bo vodila
svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.

Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem sadno-zelenjavnem vrtu
Četrtek, 9. 1.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Sonaraven sadno-zelenjavno-okrasni vrt je šola v naravi, kjer se učimo vse življenje. Kako ga zasnovati, katere sorte izbrati, s čim ga gnojiti in kako se izogniti boleznim in škodljivcem, bodo glavni
nasveti, ki jih bo dr. Jan Bizjak podelil v svojem zanimivem predavanju. Jan je zasadil in 4 leta skrbel
za ekološki sadno-zelenjavni vrt v Garden Villageu na Bledu, zadnje dve leti pa zavzeto skrbi za
hortikulturno urejenost blejske občine. Lepo vabljeni!

Ognjena zemlja in Patagonija
Četrtek, 9. 1.,
19:30

Bled

Otočje Ognjena zemlja ter argentinska in čilska Patagonija sta skoraj nedotaknjeni pokrajini, ki
privabljata ljubitelje narave in alpiniste. Skupaj z Janezom Pretnarjem bomo spoznali osupljivo
naravo z navidez nedostopnimi vrhovi, ledeniki in kraji na skrajnem jugu Južne Amerike, San Carlos
de Bariloche in Buenos Aires. V obeh mestih živi precej Slovencev, ki so ohranili jezik in narodno
zavest.

Čajanke ob humanistiki: Neraziskanega življenja ni vredno živeti

Petek, 10. 1.,
17:00

Kako prelomna za zgodovino filozofije je bila ta znana trditev starogrškega Sokrata? Kaj nam poRadovljica,
meni danes, v informacijski dobi, ko nam internet in nekaj »drsenja prstov« po zaslonu »pametnesejna soba
ga« telefona dostavi »fast food« razlago česarkoli iz širokega nabora človeške vednosti, plus kratke
informacije, celotna besedila, povzetke knjig, slike, video itd. ...? Predavanje filozofa Marka Ogrisa.

Angleščina za mamice in dojenčke

Ponedeljek, 13. 1.,
11:00

Torek, 14. 1. ,
19:30
Sreda, 15. 1.,
18:00
Četrtek, 16. 1.,
18:00

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.

Po inkovskih poteh - Peru, Bolivija, Čile

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

Drevo

Otvoritev razstave likovnih del otrok iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki so nastala v mednarodni otroški šoli slikanja.

Pridelajmo si zdravo in okusno sadje na domačem vrtu
Bled

Eden najlepših občutkov je, ko si zdrave in okusne sadeže lahko odtrgamo neposredno z domačega
vrta. V predavanju bo dr. Jan Bizjak predstavil, na kaj vse moramo biti pozorni pri zasnovi in zasaditvi sadnega drevja in jagodičevja v obhišnem vrtu oziroma travniškem sadovnjaku.
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Prireditve za odrasle
Kanalska dolina - Žabnice, Ovčja vas, Ukve in Naborjet

Četrtek, 16. 1,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Petek, 17. 1.,
17:00

Radovljica, Inkontinenca je problem, ki prizadene več ljudi, kot smo pripravljeni priznati. Težave z uhajanjem
dvorana
urina in/ali blata ni nujno povezana samo s starostjo in mnogim predstavlja tabu. Vrste inkontinence in vrste za lažje življenje vam bo predstavila Urška Sedlar, dipl.med.sestra iz ZD Radovljica.

Torek, 21. 1.,
09:00

Radovljica,
Pogovor o knjigi Rachel Joyce Nenavadno romanje Harolda Frya bo ob kavi in čaju vodila Irena
sejna soba
Kotnik.

Kanalska dolina z bogato kulturno dediščino že od rimskih časov dalje, dolina s slikovitimi vasmi,
kjer še vedno živijo tudi Slovenci. O slikoviti dolini bo pripovedovala Mija Ogrin.

Inkontinenca

Bralni klub

Motnje hranjenja – odprt pogovorni večer
Torek, 21. 1.,
18:00

Bled

Z mesecem januarjem začenjamo s serijo “ODPRTIH POGOVORNIH VEČEROV” z različnimi temami
s psihosocialnega področja. Z besedo “ODPRTI” bi želeli izpostaviti, da ob predstavitvi določene
teme lahko udeleženci in poslušalci spregovorijo, vprašajo, delijo mnenja in izkušnje. Na prvem
srečanju bo z nami mag. Dragica M. Sternad Kenda, avtorica knjige Motnje hranjenja, poznavalka
področja z dolgoletno izkušnjo dela z mladostniki, domačinka iz Zasipa. Vabljeni s starši z otroki,
delavci v zdravstvu in šolstvu, posamezniki, ki jih tema zanima. Pogovorni večer bo vodila Barbara
Prassel, certificirana integrativna psihoterapevtka.

Moške zgodbe

Torek, 21. 1.,
19:30

Sreda, 22. 1.,
09:00

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da so tudi slovenski moški dobili svojo knjigo! Tretji del trilogije
Radovljica, Ogenj, rit in kače niso za igrače prinaša njihov pogled na intimo in medsebojne odnose med spodvorana
loma nasploh. Milena Miklavčič bo predstavila poljudnoraziskovalno delo, prvo te vrste, s katerim
prekinja tudi molk, značilen za odnos do spolnosti, z zgodbami pa nagovarja bralce, da bi se več
pogovarjali, posledično pa se tudi bolje razumeli med seboj.

Bralni klub

Radovljica,
Pogovor o knjigi Alana Bennetta Nenavadna bralka bo ob kavi in čaju vodila Božena Kolman
sejna soba
Finžgar.

Mama — mami: srečanja za mamice z dojenčki - Do kdaj dojiti?

Sreda, 22. 1.,
10:00

Pri nas velja prepričanje, da je treba dojenčka še pred koncem porodniške odstaviti, saj naj bi bilo
dojenje po prvem letu le še »crkljanje«, materino mleko naj ne bi imelo več vrednosti; otrok ni več
Radovljica,
dojenček, temveč malček; dojenje naj bi otroka oviralo pri prehodu v vrtec ali pri tem, da bo postal
pravljična
neodvisen. Dolgo dojenje pa naj bi izčrpavalo tudi mamico. Drži? Dobrodošle mamice z dojenčki
soba
in bodoči starši, toplo vabljeni tudi partnerji, babice in dedki in vsi, ki spremljate, kako dojenček
postaja malček. Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka
Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.

Resnica o hrani. Kaj bi o svoji hrani morali vedeti vsi, ki želite ozdraveti.
Četrtek, 23. 1.,
18:00

Bled

Četrtek, 23. 1.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Nekoč so naši predniki hrano nabirali v naravi. Ko jo je zmanjkalo tam, kjer so živeli, so preprosto šli
drugam. Danes pa živimo drugače. Velika večina ljudi v današnjem času hrano kupuje v trgovinah.
Nekateri, tisti prebujeni ljudje, pa ste spoznali, da je vaša hrana pomembna za kakovost vašega
življenja. Predaval bo Zvonko Pukšič v organizaciji Društva za varstvo okolja Bled.

Veš, kaj ješ?

Na tokratnem srečanju s Tino Vovk, dipl. m. s. iz Zdravstvenovzgojnega centra Bohinj, se bomo
srečali s pogostimi kiksi, ki jih vsakodnevno delamo v svoji prehrani. V ta namen je bilo razvitih kar
nekaj orodij, ki so nam na voljo za boljše razumevanje pasti v sodobni prehrani.

Čustvena dediščina naših družin – zgodba vseh nas

Petek, 24. 1.,
17:00

Psihoterapevtka mag. Violeta Irgl, ki je svoje terapevtske izkušnje zapisala v knjigi Konec molka,
Radovljica, bo predstavila, zakaj je pomembno raziskati svojo preteklost in pretekla obremenjujoča doživetja,
sejna soba da razrešimo njihov vpliv na svoje sedanje življenje in življenja naših potomcev: za boljše odnose,
lažjo, lepšo in boljšo sedanjost in prihodnost. Naša moč je v prepoznavanju preteklosti in odločanju
za novo.
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Prireditve za odrasle
Linhartova
dvorana
Radovljica

Torek, 28. 1.,
19:30

Četrtek, 30. 1.,
18:00

iOtok

Pogovor s pisateljem Matetom Dolencem bo vodila Alenka Bole Vrabec. Po pogovoru sledi premiera filma iOtok, ki je celovečerni dokumentarec o zadnjih trinajstih prebivalcih otoka Biševo, ki se
borijo za preživetje otoške skupnosti.

Primerjava prednosti in pomanjkljivosti obvoznice in razbremenilne ceste
Bled

Domačin Emil Brence bo spregovoril o tehničnih karakteristikah in razlikah med obvoznico in razbremenilno cesto, prednostih in pomanjkljivostih ene in druge in vplivih na prostor, če bi se gradila
ena ali druga cesta.

Severna Koreja
Četrtek, 30. 1.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Vabljeni na posluh enega najbolj nenavadnih potopisov, kar jih premore popotniško društvo
Shappa. Nikola Klašnja - Niks bo predstavil zgodbo o tem, kako je Slovenec zmagal na maratonu v
Pjongjangu. Tja so ga seveda odpeljali s Shappo, zraven pa so si pogledali še marsikatero posebnost
Severne Koreje. Od striženja trave s škarjicami za nohte do pokušanja školjk kuhanih v bencinu.

Od kod izviram – izdelava družinskega genograma

Ko se dva zaljubita in začneta graditi nov odnos, iz svoje izvirne družine prineseta vanj vsak svoje
Radovljica,
vzorce, vedenje, vzdušje, ki se nezavedno medgeneracijsko prenašajo. Psihoterapevtka mag. Violeta
sejna soba
Irgl nam bo v interaktivni delavnici predstavila, kako raziskati zgodbe svojih prednikov in izdelati
družinski genogram.

Petek, 31. 1.,
17:00

Razstave za odrasle
Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Gorje

1001 noč na Orientu

Razstava fotografij mag. Anje Tolar Tomšič o njenem življenju, delu in potepanjih po Bližnjem
Vzhodu.

Zdrava prehrana in rekreacija

Razstava knjig o zdravem načinu življenja.

Teden pisanja z roko
20. –24. 1.

vse enote

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Je že dolgo, kar ste napisali razglednico, voščilnico ali pismo na roko, s pisavo, ki je le vaša in je nima
nihče drug? Vabimo vas, da obiščete knjižnico, izberete razglednico, voščilnico ali pismo, napišete
kaj lepega in razveselite prejemnika.

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.

5-odstotni popust na The a la Menthe (zeleni čaj z
meto) z degustacijo čaja na dan predavanja (7. 1.);
Yerba mate 5-odstotni popust z degustacijo na dan
predavanja, Južna Amerika (14. 1.).
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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, 6., 13.,
20., 27. 1.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 8. 1.
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana

Četrtek, 9. 1.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 10., 17., 24.,
31. 1.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 10., 17., 24.,
31. 1.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 10. 1.,
17:00

Bled

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.

Zgodba o snežaku s srcem

Zimsko obarvana lutkovno-igrana predstava Teatra za vse.

Zgodba o snežaku s srcem

Zimsko obarvana lutkovno-igrana predstava Teatra za vse.

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.

Igriva španščina

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

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.

Sobota, 11., 18.,
25. 1.,
08:30, 10:30

Radovljica,
računalniška soba

Sobota, 11., 18.,
25. 1.,
10:00

Radovljica,
pravljična
soba

Spoznavne urice kuharstva

Sreda, 15. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Snežna vas

Četrtek, 16. 1.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Otroci bodo spoznali nekaj malega o kuharstvu in se posladkali s sadjem. Delavnice bo vodil Tian
Kuralt, dijak 3. letnika Gostinske in turistične šole Radovljica.
Ustvarjalno delavnico v 3D-tehniki bo pripravil Damjan Korošec.

Medved in miška

Medved Medo je celo zimo spal v svojem zimskem brlogu. Lizal je šapo in sanjal o satju polnem
sladkega medu. Poleg njega je v zimskem brlogu živela tudi miška Razposajenka. Pravljica bo izvedena z waldorfskimi lutkami, izvedla jo bo Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica.

Medved in miška

Petek, 17. 1.,
17:00

Bled

Torek, 21. 1.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Medved Medo je celo zimo spal v svojem zimskem brlogu. Lizal je šapo in sanjal o satju polnem
sladkega medu. Poleg njega je v zimskem brlogu živela tudi miška Razposajenka. Pravljica bo izvedena z waldorfskimi lutkami, izvedla jo bo Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica.

Zgodba o snežaku s srcem

Zimsko obarvana lutkovno-igrana predstava Teatra za vse.
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Prireditve za otroke
Beremo s tačkami

Torek, 21. 1.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 22. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 23. 1.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 24. 1.,
17:00

Bled

Sreda, 29. 1.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

En, dva, tri - kamišibaj!

Četrtek, 30. 1.,
17:00

Radovljica,
dvorana

En, dva, tri - kamišibaj!

Petek, 31. 1.,
17:00

Bled

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.

Medved in miška

Medved Medo je celo zimo spal v svojem zimskem brlogu. Lizal je šapo in sanjal o satju polnem
sladkega medu. Poleg njega je v zimskem brlogu živela tudi miška Razposajenka. Pravljica bo izvedena z waldorfskimi lutkami, izvedla jo bo Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica.

Nakit

Nošenje nakita je star običaj in odraz kulturne pripadnosti in stanu. Pred 2500 leti so se v Bohinju
ljudje krasili z uhani, zapestnicami, ogrlicami in tudi bronastimi zaponkami. Na delavnici bodo
otroci, skupaj z Mijo Ogrin, po vzoru starih oblik izdelovali nakit: obeske, ogrlice in uhane.

Zgodba o snežaku s srcem

Zimsko obarvana lutkovno-igrana predstava Teatra za vse.
Pravljično uro s kamišibajem bosta pripravili Silva Kos in Katarina Perger.
Pravljično uro s kamišibajem bosta pripravili Silva Kos in Katarina Perger.

En, dva, tri - kamišibaj!

Pravljično uro s kamišibajem bosta pripravili Silva Kos in Katarina Perger.

Razstave za otroke
6.–31. 1.

Bled
Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Drevo

Razstava likovnih del otrok iz Slovenije, Italije in Avstrije, ki so nastala v mednarodni otroški šoli
slikanja.

Beremo in ustvarjamo

Razstava izdelkov učencev OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica od 6. do 9. razreda z mentoricami Marijo Heleno Logar, Anito Zupanc in Barbaro Velušček.

Bor in Bina na snegu

Srednja vas Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Petro Pintar in Kajo Vodnjev.

Ves mesec

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

2. 9.–31. 3.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Sedem krokarjev

Razstava likovnih izdelkov učencev OPB OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Marije Slavec
Konda.

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.

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.

5-odstotni popust na The a la Menthe (zeleni čaj z
meto) z degustacijo čaja na dan predavanja (7. 1.);
Yerba mate 5-odstotni popust z degustacijo na dan
predavanja, Južna Amerika (14. 1.).
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

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

