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Prireditve za odrasle

Torek, 3. 3.,
18:00 Bled

Pomoč pri učenju in vzgojno svetovanje  
Ima vaš otrok težave na področju branja, pisanja, računanja? Nima motivacije za šolsko delo in se 
ne zna učiti?  Univ. dipl. socialna pedagoginja Urška Ude bo predstavila nov koncept dela tako z 
otrokom kot celotno družino. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami pri delu z otroki in starši v osnovni 
šoli in v vzgojno-izobraževalnem zavodu vam bo pomagala pri konkretnih rešitvah otrokovih stisk, 
učnih težavah ter posledično pri izboljšanju odnosov v družini. 

Torek, 3. 3., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Inukšuk – pri slovenski misijonarki med kanadskimi »eskimi«  
Postojnčan Zvone Žigon bo spregovoril o drugačnosti sodobnih slovenskih misijonarjev, o njihovem 
dojemanju kultur, v katerih delujejo, ter kako le-te vidijo in navsezadnje spreminjajo njih same ... 
Predavanje bo temeljilo na avtorjevi knjigi Ljudje odprtih src, popestreno pa bo tudi z zanimivimi 
fotografijami in videoposnetki z dvotedenskega bivanja na katoliškem misijonu pri slovenski redov-
nici na severu Hudsonovega zaliva v Kanadi.

Sreda, 4. 3., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Mama — mami: Dojenje ni steklo: kako preboleti boleče izkušnje?  
Včasih dojenje, kljub najboljšim namenom in prizadevanjem, ne steče.  Na neki točki pade odloči-
tev, združljiva z vsakdanjim življenjem, občutek krivde, poraza, jeze, žalosti pa ostane. Dobrodošle 
vse, ki imate za sabo težko zgodbo; povabite tudi svoje sestre, prijateljice, znanke, mame in vse, 
ki celo po mnogih letih ob misli na dojenje še vedno čutite žalost ali grenkobo. Srečanje bo vodila 
svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.

Četrtek, 5. 3., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Pridelajmo si zdravo in okusno sadje na domačem vrtu
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 zasa-
ditvi sadnega drevja in jagodičevja. Kje kupiti sadike, kako jih posaditi, katere sorte izbrati, s čim jih 
gnojiti ter kako se izogniti škodljivcem in boleznim, bodo glavne tematike, ki se jih bo Jan dotaknil v 
poučnem predavanju.

Petek, 6. 3., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Duhovna dediščina bogomilov in katarov 
Predavanje z barvnimi diapozitivi, ki ga bo pripravila Irena Jarc, je povzeto po njeni knjigi »Duhovna 
dediščina katarov«. Na predavanju bomo posegli v čas, ko je živel Hermes Trismegistos, nadaljevali z 
Zaratustro, Manijem, eseni, bogomili, katari ter zaključili s Parsifalom.  

Ponedeljek, 9. 3., 
11:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleščina za mamice in dojenčke
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. Urico bo 
vodila Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici. Tokratna 
tema je Bilingual Baby.

Torek, 10. 3. , 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Skrivnostna Alžirija
Alžirija je zelo skrivnostna, malo razkrita in sončna dežela pomaranč, fig in oliv. Svoje izkušnje od 
prihoda v Slovenijo, študija, ustvarjanja družine in poklicne poti bo z vami delil Mohamed Laissani, 
ki je svojo domovino zapustill pri dvajsetih letih. 

Sreda, 11. 3.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Vrnila sem se v službo in še dojim
Kako prebroditi obdobje, ko otrok prične obiskovati varstvo? Do kdaj dojiti? Se vas malček oklepa 
in večkrat slišite, da je to zato, ker še dojite ali ker spi pri vas? Se vaš otročiček pogosto zbuja? Kaj 
se dogaja z otrokom v fazi ločitvene stiske? Govorili bomo tudi o drugih starševskih temah, ki so 
aktualne v času po končani porodniški. Dobrodošle mamice, očki, malčki in vsi, ki sodelujete pri 
skrbi za otročička. Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka 
Benedik z Inštituta za dojenje Rumina. 
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Na dan potopisa (10. 3.) med 18. in 19. uro degustaci-
ja čaja The a la menthe (zeleni čaj z meto), celoten 
mesec pa 5-odstotni popust na omenjeni čaj. 

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

Spoštovani,

v Knjižnici Antona Tomaža Linharta smo sprejeli odločitev, da glede na trenutno stanje v zvezi s širjenjem koronavirusa, od 12. marca do 
nadaljnjega, prekinemo z vsemi dogodki, otroškimi prireditvami, predavanji in izobraževanji.

Vse enote knjižnice še vedno delujejo po rednem obratovalnem času.

Obiskovalce v primeru obolelosti naprošamo, da ne prihajajo v knjižnico.

Izposojeno gradivo lahko podaljšate v spletni aplikaciji Moja knjižnica, s klicem v knjižnico (04 537 39 00) ali pa z elektronskim sporoči-
lom na info@rad.sik.si.

Za dodatne informacije so na voljo priporočila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja in ključne informacije o koronavirusu.

Hvala za razumevanje.
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Prireditve za otroke
Ponedeljek, 2., 
9. 3., 
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.

Sreda, 4. 3.,
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana

Zbudi se ribica 
Lutkovna predstava Gledališča Talija govori o ribici, ki bi se morala udeležiti čistilne akcije, a za-
spanka kar sanja in sanja.

Četrtek, 5. 3.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Zbudi se ribica 
Lutkovna predstava Gledališča Talija govori o ribici, ki bi se morala udeležiti čistilne akcije, a za-
spanka kar sanja in sanja.

Petek, 6. 3., 
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Jogica za dojenčke
Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, z njimi delajo raztezne vaje in jim 
krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice z njihovimi najmlaj-
šimi, pa tudi s samim seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Petek, 6. 3., 
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 yoga.

Petek, 6. 3.,
17:00 Bled

Zbudi se ribica 
Lutkovna predstava Gledališča Talija govori o ribici, ki bi se morala udeležiti čistilne akcije, a za-
spanka kar sanja in sanja.

Sobota, 7. 3., 
08:30, 10:30

Radovljica, 
računalniška 

soba

Lego robotika
Lego robotika s Tonijem in Žanom. Na delavnici boste sestavljali robote, se učili veščin programira-
nja, 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, 7. 3., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Spoznavne urice kuharstva 
Otroci bodo spoznavali veščine kuharstva ter se preizkušali v izdelovanju (in okušanju) najrazličnej-
ših dobrot. Delavnico bo vodil Tian Kuralt, dijak 3. letnika Gostinske in turistične šole Radovljica.

Sreda, 11. 3., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Živalski orkester
V ustvarjalni delavnici bodo otroci izdelali živalco »skočim sem, skočim tja in takoj sem spet doma«, 
pa še kakšno drugo. Za otroke od 3. leta starosti jo bo  pripravil Damjan Korošec.

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

Na dan potopisa (10. 3.) med 18. in 19. uro 
degustacija čaja The a la menthe (zeleni čaj z meto), 
celoten mesec pa 5-odstotni popust na omenjeni čaj.
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Spoštovani,

v Knjižnici Antona Tomaža Linharta smo sprejeli odločitev, da glede na trenutno stanje v zvezi s širjenjem koronavirusa, od 12. marca do 
nadaljnjega, prekinemo z vsemi dogodki, otroškimi prireditvami, predavanji in izobraževanji.

Vse enote knjižnice še vedno delujejo po rednem obratovalnem času.

Obiskovalce v primeru obolelosti naprošamo, da ne prihajajo v knjižnico.

Izposojeno gradivo lahko podaljšate v spletni aplikaciji Moja knjižnica, s klicem v knjižnico (04 537 39 00) ali pa z elektronskim sporoči-
lom na info@rad.sik.si.

Za dodatne informacije so na voljo priporočila Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja in ključne informacije o koronavirusu.

Hvala za razumevanje.


