mesečni program
Julij in avgust 2020

Razstave za odrasle
Vzemi si čas

3. 6.–24. 7.

Radovljica, Na razstavi so predstavljene številne ure, ki jih hranijo v Gorenjskem muzeju, razstavna zgodba
2. nadpa nas bo vodila skozi zgodovinski čas in prostor. Kako so ljudje nekoč dojemali čas? Sprva so čas
stropje
doživljali skozi spremembe v naravi, danes nam ga merijo ure. Ura kot predmet je eden najstarejših
izumov.

10 let Igrive arhitekture

1. 7.–31. 8.

V radovljiški knjižnici si lahko ogledate razstavo o delovanju izobraževalnega programa o arhitektuRadovljica,
ri, prostoru in oblikovanju Igriva Arhitektura od leta 2009. Center arhitekture Slovenije deluje na
pritličje, 3.
področju arhitekturne vzgoje in izobraževanja ter ozavešča o pomenu kakovostno grajenega prosnadstropje
tora. Zaveda se, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim.

»Da ne zida vsak, kakor se mu poljubi«: inženir Koch in njegove regulacije

24. 7.–31. 8.

Radovljica

V seriji predstavitve Izbranih predmetov iz zbirk Gorenjskega muzeja mag. Barbara Kalan in Anja
Poštrak tokrat predstavljata enega prvih šolanih slovenskih arhitektov. Gorenjec Ciril Metod Koch
se je ukvarjal tudi s pripravo »regulacijskih načrtov«. Na manjši razstavi »Da ne zida vsak, kakor se
mu poljubi«: Inženir Koch in njegove regulacije boste izvedeli, kaj so za tiste čase moderne ideje
predvidevale za ureditev Bleda, Radovljice in območja Bohinjskega jezera.

Ponos in trma bohinjske číklje
2. 7.–31. 8.

Bled

1. 7.–31. 8.

Bohinjska
Bistrica

Mag. Barbara Kalan in Anja Poštrak iz Gorenjskega muzeja na razstavi Ponos in trma bohinjske
číklje predstavljata izbrane Bohinjke, ki so vsaka na svoj način doprinesle delček v mozaik bohinjske zgodovine. In to v krilu! Med drugim boste spoznali tisto, ki je bila prva na Triglavu, neustrašno
smučarsko skakalko, podjetno hotelirko, srčno učiteljico, iznajdljivo ravbšicerko ...

Svet je lep

Svoje likovne stvaritve v grafiki in mozaiku nam predstavlja Dragica Cvetrežnik.

Pokukaj med vrstice
1. 7.–31. 8.

vse enote

1. 7.–31. 8.

vse enote

Letos mineva 50 let od smrti pesnika Gustava Strniše, očeta bolj znanega poeta Gregorja Strniša.
Vabljeni v naše knjižnice (oziroma na našo spletno stran ali omrežji Facebook in Instagram) in v
letošnjem poletnem kvizu Pokukaj med vrstice poiščite besede, ki so pobegnile iz njegovih stvaritev. Tudi tokrat vas čaka malo, a okusno presenečenje.

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.

Vabimo vas, da obiščete Čajno sobo & kavarno
Knjižnica.

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
knjiznicaradovljica

KnjiznicaRadovljica

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
1. 7.–31. 8.

Gorje

1. 7.–31. 8.

Kropa

Juhuhu, poletje je spet tu

Likovne izdelke so pripravili otroci iz Vrtca Gorje pod mentorstvom strokovnih delavk.

Travnik

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Pikapolonice Vrtca Kropa pod mentorstvom
vzgojiteljic.

Poletavci in NajPoletavci
10. 6.–10. 9.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Med počitnicami se lahko otroci od 7. do 12. leta pridružijo skupini POLETAVCEV – poletnih bralcev.
30 dni berejo pol ure na dan in vodijo dnevnik branja. Berejo lahko karkoli: knjige, stripe, časopisne
članke, revije, recepte ... Zgibanko (dnevnik branja) dobijo v vseh enotah naše knjižnice.
Najstniki, stari več kot 13 let in manj kot 16 let, se lahko pridružijo NAJPOLETAVCEM. Prebrati morajo 3 knjige ali e-knjige in izpolniti obrazec na spletni strani www.rad.sik.si.
Poletavce in Najpoletavce čakajo jeseni priznanje, majica in še kakšna nagrada.

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.

Vabimo vas, da obiščete Čajno sobo & kavarno
Knjižnica.

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
knjiznicaradovljica

KnjiznicaRadovljica

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

