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Prireditve za odrasle

Petek, 2. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Osebna asistenca – nova možnost za kvalitetnejše življenje invalidnih oseb  
Poslanstvo zavoda Žan, ki ima sedež delovanja v Radovljici, je zagotoviti dvig kvalitete življenja 
invalidnim osebam. Moto zavoda so začetnice  ustanoviteljičinega sina Žana -  Živeti Aktivno 
Neodvisno. Strokovna vodja zavoda Andreja Pirc bo z nami podelila izkušnje s terena. Pravi, da je 
neprecenljivo doživeti, da neka oseba po dolgih letih ponovno zagleda sonce ... v dobesednem in 
prenesenem pomenu.

Torek, 6. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Sla po življenju, sla po besedah: prevajalci o Alenki Bole Vrabec  
Alenka Bole Vrabec je s svojo ustvarjalnostjo v slovenski kulturi pustila globoko sled. Za njo so 
ostali njeni prevodi, tudi prevodi temeljnih besedil latinskoameriške književnosti. Nekatere med 
njimi bomo slišali v interpretaciji članov Linhartovega odra (KUD Radovljica). Ob teh bomo skušali 
sestaviti predvsem spominski mozaik njene izjemne osebnosti in jo predstaviti, kot so jo doživljali 
njeni stanovski kolegi - prevajalci in prevajalke. Svoje kamenčke v mozaiku Alenkine sle po življenju 
in besedah bodo prispevali: Aleš Berger, Iztok Ilc, Maja Kraigher, Đurđa Strsoglavec in Dušanka 
Zabukovec. Pogovor bo moderirala Barbara Pregelj.

Četrtek, 8. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Otvoritev razstave ekslibrisov Saše Šantla
Avtor razstave Igor Longyka nas bo na predavanju popeljal v začetke 20. stoletja, ko so v delavnici 
Saše Šantla nastajale prve sodobne slovenske grafike, namenjene za knjižnice članov umetniške 
družine Šantel. Odprtje  bo popestrila glasba izpod peresa dvojnega umetnika Saše Šantla, »naj-
boljšega skladatelja med slikarji in najboljšega slikarja med skladatelji«. Violinistke  Glasbene šole 
Jesenice Juta Legat, Bronja Legat in Neja Dolžan Maselj pod mentorstvom Natalije Šimunović bodo 
zaigrali Šantlov Scherzo za dve violini in violo, skomponiran leta 1943. 

Petek, 9. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Čajanke ob humanistiki: Ko je notranje življenje bogatejše od zunanjega
Čas koronaobdobja je pripeljal do opazne spremembe dnevne rutine naših življenj. Omejitev na 
domače okolje, minimalizem pri obisku javnih prostorov, trgovin, lokalov, kulturnih dogodkov itd. 
Kako uspešno smo se ljudje soočili s tem obdobjem umika iz »zunanjega sveta« v naša »notranja 
življenja«? Se zdi na mestu vtis, da nas obdobje omejitve živega druženja z ljudmi še bolj premika v 
virtualni, navidezno socialni svet interneta, forumov in videokomunikacije na daljavo preko različ-
nih zaslonov? Odgovore na vsa vprašanja bo podal filozof Marko Ogris. 

Torek, 13. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Arhitektura Dežele med Jelovico in Karavankami
Literarni večer z avtorjem knjige, rednim profesorjem na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, Boru-
tom Juvancem. Knjiga predstavlja arhitekturo Dežele, od znamenj, kmečkih domov, domačij, staj in 
kozolcev do ključnih naselij mestnega oz. vsaj polmestnega tipa: Radovljice, Kamne Gorice in Krope.

Četrtek, 15. 10., 
19:30 Bled

Družinsko potovanje okoli sveta
Popotniška družina Stergar Avbelj z Bleda se je tokrat odpravila kar na pot okrog sveta. V 79-ih 
dneh so obiskali znane turistične kraje kot so Dubaj, Havaji, Florida in Hollywood, pa tudi daljne ek-
sotične dežele južnega Pacifika: Samoa, Fidži, Nova Zelandija ... Spoznali bomo družinam prijazno 
Šrilanko, moderni Singapur, Filipine, košček Avstralije in še kaj. Ne zamudite tega res zanimivega 
potopisa!

Petek, 16. 10. , 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Pisateljevanje s kužkom
Spoznali boste labradorca Lokija, ki je bil v navdih pri nastanku priročnika Pasjeslovje po domače. 
Natalija Pavlič vam bo razkrila, kako si je po knjigi Tekaški dnevnik čisto navadne gospodinje, v 
kateri je tekala večinoma sama, zaželela tekaškega kompanjona na štirih tacah.  
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Prireditve za odrasle
Torek, 20. 10., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone. 
Vabljeni!

Torek, 20. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Umetnost je doživljanje resnice
Večer z arhitektom Borisom Leskovcem, avtorjem Slovenskega Planinskega muzeja v Mojstrani, 
ki je prejel številne mednarodne nagrade. Napisal je scenarij za dokumentarno-igrani film Iskalca 
ter objavil knjigo Na brzicah življenja. Omenjena knjiga govori o življenjski poti arhitekta Ivana 
Vurnika in njegove žene slikarke Helene Kottler Vurnik, dolgoletnih krajanov Radovljice. V knjigi 
Umetnost je doživljanje resnice pa so predstavljene Vurnikove teze in misli o umetnosti, znanosti in 
arhitekturi, posebej o vlogi arhitekta v družbi in o stilnih obdobjih vse do industrijske revolucije.  

Sreda, 21. 10., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo z Boženo Kolman Finžgar pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje 
nove sezone. Vabljeni!

Sreda, 21. 10., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba 

Mama - mami: Če je mleka premalo …
Se je vredno truditi? Ali z dojenjem mučimo dojenčka? Je na izbiro le dojenje ali steklenička ali pa 
obstaja druga pot? Poglobili se bomo v razloge za pomanjkanje mleka, nanizali praktične nasvete, 
kako povečati količino mleka; kako dodajati, če je treba; kako črpati, da bomo porabili manj časa 
in načrpali več mleka; lotili pa se bomo tudi mitov o pomanjkanju mleka. Dobrodošle mamice z 
dojenčki in bodoči starši in vsi, ki sodelujete pri skrbi za dojenčka. Brezplačno srečanje bo vodila 
svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za dojenje Rumina.

Četrtek, 22. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Hospic kafe: Starostniki v senci virusa COVID-19 
Predstavitev problematike odtujenosti in osamljenosti pri starejših v času epidemije. Splošen 
pregled problemov, psiho-fizičnega značaja pri starostnikih, ki so v času epidemije še bolj omejeni 
na preživljanje časa v samoti in izolaciji. Predstavitev primerov stiske ob intenzivnem omejevanju 
človeškega kontakta z in med starostniki v domovih in drugih ustanovah oskrbe. Kako lahko poma-
gamo starejšim v času korone premostiti obdobje osamitve? Gostje večera bodo Hedvika Zimšek, 
predsednica celjskega odbora Slovenskega društva hospic in predavateljica hospic tematike, in dve 
uporabnici domov za starejše.

Četrtek, 22. 10., 
18:00 Bled

Okoljska etika
Kaj je vrednost narave, je odvisna ali neodvisna od človeka? Ali imamo do okolja in ekosistemov 
moralne dolžnosti? Katera moralna načela lahko vodijo okoljevarstvo? Smo kaj dolžni ljudem, ki 
še ne obstajajo? Dr. Luka Omladič, filozof in okoljevarstvenik, dolgoletni predavatelj na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, nam bo odkrival odgovore na vprašanja in predstavil disciplino okoljske etike.

Petek, 23. 10., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Doživi več kot film
Vsi ljubitelji filmske umetnosti, vabljeni na že tretji večer kratkih igranih filmov mladih Radovlji-
čanov DOŽIVI VEČ KOT FILM. Projekciji filmov bo sledila predstavitev avtorjev, njihovega dela, 
načrtov za prihodnost ... Edinstvena priložnost, da spoznate mlade filmarje, ki bodo krojili slovensko 
filmsko sceno.

Torek, 27. 10., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

V 14 dneh do konca sveta
V svetu, kot so nam ga zakuhali zadnje čase, se vse bolj zaziramo vase. Mnogi želijo začutiti notranji 
mir. Prav v tem trenutku je dobrodošlo vzeti v roke knjigo – V 14 dneh do konca sveta, s podnaslo-
vom Popotovanje v notranji mir. Avtor knjige Uroš Močnik opisuje svoje popotovanje po Caminu, 
v jesenskih, sončnih dneh, deli vsakdanje zgodbe s poti, odstira zgodovinska dogajanja, povezana 
s kraji na poti in odkriva svoje občutke, med katerimi je najbolj pomemben prav notranji mir, ki 
je njegova popotnica Camina. Na predstavitvi knjige nam bo predstavil najbolj zanimive zgodbe, 
ogledali si bomo fotoutrinke s Camina, morda pa nam postreže tudi s torto de Santiago, tipičnim 
biskvitom prav iz mesta Santiago de Compostela.

Sreda, 28. 10., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Mama - mami: Priprave na porod in dojenje
Kaj lahko sami storimo za lažji porod? Kako vemo, da se je porod začel? Kdaj v porodnišnico? Kako 
premagati bolečino? Kaj vzeti v porodnišnico? Porodni načrt: da ali ne? Kako pri porodu lahko 
pomaga partner? Kaj potrebuje novorojenček? Kaj storiti, da bo dojenje steklo? Dobrodošle mamice 
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.
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Razstave za odrasle

Ves mesec

Bohinjska 
Bistrica, 

Gorje, 
Kropa, 

Radovljica

Ta veseli knjižni svet 
Branje je užitek, zato smo za vas že enajstič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k 
sodelovanju.

1. 9.–6. 10. Radovljica

V spomin Alenki Bole Vrabec 
V sodelovanju Fotografskega društva, Knjižnice A. T. Linharta Radovljica in Muzejev radovljiške 
občine je nastala razstava, posvečena vsestranski umetnici, igralki, režiserki, prevajalki in občanki 
naše občine, Alenki Bole Vrabec. 

8.–31. 10.
Radovljica, 
pritličje, 3. 
nadstropje

Ekslibrisi pionirja sodobne slovenske grafike Saše Šantla 
Ekslibris je znak lastništva, vrisan ali vpisan v knjige, največkrat kot drobna grafika. Igor Longyka 
predstavlja z osnutki, matricami in posameznimi odtisi celoten opus teh del slovenskega slikarja, 
grafika in skladatelja Saše Šantla (1883-1945), med njimi tudi barvne lesoreze z začetka 20. stoletja, 
ki so prve sodobne grafične umetnine na Slovenskem. Na ogled bodo tudi knjige.

8.–31. 10.
Radovljica, 

2. nad-
stropje

Blišč in beda u kon'c sveta (hotel Zlatorog)
Na obali Bohinjskega jezera v Ukancu danes zapuščen sameva hotel Zlatorog. Njegova zgodovina 
priča o nekoč slavnih časih, ki pa naj bi se v nekaj letih lahko celo ponovili. Od blišča do bede in nove-
ga upanja vas bosta skozi spomine, mnoge fotografije in zanimive predmete na razstavi popeljali 
mag. Barbara Kalan in Anja Poštrak iz Gorenjskega muzeja.

Ves mesec
Radovljica, 

1. nad-
stropje

V 'FIGL' po film
Pričarajte si tematske filmske večere z zakladi iz naše sobe za film in glasbo ('FIGL'), ki je v 1. nadstro-
pju radovljiške enote. Oktobra s francoskimi filmi. Vive la Cinéma Français!

Ves mesec
Radovljica, 

2. nad-
stropje

Rožnati oktober
Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili tematsko 
razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na dom.

Ves mesec Bled

Blaž Kumerdej
Potujoča razstava o Blažu Kumerdeju, slovenskem razsvetljencu, pedagogu in jezikoslovcu, je 
nastala leta 2010 v sodelovanju Muzejev radovljiške občine – Mestnega muzeja Radovljica, Ob-
čine Bled in Zavoda za kulturo Bled. Obsega deset panojev, na katerih so na kratko predstavljeni 
evropske in slovenske razmere ter Bled v drugi polovici 18. stoletja, sodobna dogajanja na področju 
šolstva ter rodbina, življenjska pot, tiskana in rokopisna dediščina Blaža Kumerdeja in zgodovinski 
spomin nanj. Razstava ohranja spomin na čas slovenskega preporoda.

Ves mesec Bled

Konji in (Ra)zlivanja takšna in drugačna
Metka Rejc se bo predstavila z razstavo slik Konji, Biserka Lazar pa z razstavo (Ra)zlivanja takšna 
in drugačna. Metka Rejc najraje ustvarja v olju. Konj je njen večni navdih. Biserko Lazar najbolj 
privlači abstrakcija in kolorit. Rada ima akrilne barve. Svoje izdelke bosta članici Slikarskega društva 
Atelje Bled skupaj postavili na ogled v blejski knjižnici.

8. 9.–11. 10. vse enote
Zmenek na slepo s knjigo
Če ocenjujete knjige samo po njenih platnicah, lahko zgrešite odlično zgodbo ... Poskusite izbrati 
knjigo na podlagi nekaj ključnih besed ali stavka iz knjige.

Prireditve za odrasle
Četrtek, 29. 10., 
18:00 Bled

Delavnica izdelave ekoloških nadomestkov sveč 
Pozornost, ki jo posvečamo umrlim, je potrebna, a potrudimo se, da ne na račun okolja in življenja 
zanamcev. Delavnico izdelave predmetov iz različnih, naravi prijaznih materialov, s katerimi se 
bomo spominjali svojih pokojnih, bo organiziralo Društvo za varstvo okolja Bled.
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Razstave za odrasle
1. 10.–30. 4. vse enote

Ta veseli knjižni svet
Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že enajsto leto zapored s seznama 
odličnih literarnih del izberite, preberite in ocenite sedem izbranih del.

Ves mesec vse enote
Zbistrimo um
 Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddaj-
te v svoji knjižnici, in z malo sreče vas čaka presenečenje.

Vabimo vas, da obiščete Čajno sobo & kavarno 
Knjižnica.

Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elektron-
skih zbirk z oddaljenih lokacij (zunaj knjižnice, od 
doma, iz službe). Preverite na naši spletni strani.
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Oktober 2020

Prireditve za otroke
Četrtek, 1. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Ljudska pravljica v kamišibaju 
Kamišibaj bo predstavila in izvedla Saša Jelenc.

Petek, 2. 10., 
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Buci štruci jogica
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. S seboj prinesite podlogo za jogo ali armafleks. Brezplačno vadbo za dojenčke 
vodi Petra Arula.

Petek, 2. 10., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljično-domišljijska jogica 
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, vre-
menskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. S seboj prinesite podlogo 
za jogo ali armafleks. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica joge Rainbow kids yoga.

Petek, 2. 10., 
17:00 Bled Ljudska pravljica v kamišibaju 

Kamišibaj bo predstavila in izvedla Saša Jelenc.

Sobota, 3. 10., 
09:30

Radovljica, 
računalniška 

soba

Lego robotika
Na delavnico vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci. Sestavljali bomo robote, se učili veščin 
programiranja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in z novimi izzivi osvajali znanja. Vse-
bina in težavnost bosta prilagojeni starosti in izkušnjam udeležencev. Tudi tokrat bosta delavnico 
vodila Žan in Toni. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v katerikoli enoti Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica ali pa preslikano pošljite na e-naslov toni.podobnik.r@gmail.com. Prijavnice 
najdete tudi na naši spletni strani.

Ponedeljek, 5. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih 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. 

Četrtek, 8. 10., 
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.

Četrtek, 8. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Veveričke in pletene jopice 
Pravljico in ustvarjalno delavnico za otroke od 5. leta dalje bo pripravila Tanja Žohar.

Petek, 9. 10., 
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Buci štruci jogica
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. S seboj prinesite podlogo za jogo ali armafleks. Brezplačno vadbo za dojenčke 
vodi Petra Arula.

Petek, 9. 10., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljično-domišljijska jogica 
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, vre-
menskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. S seboj prinesite podlogo 
za jogo ali armafleks. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica joge Rainbow kids yoga.
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Petek, 9. 10., 
17:00 Bled

Muzejski kovček kovača 
''Kdo pa tisti so štorkljači? To so kroparski kovači /.../'' (O.  Župančič). Veš, kdo je kovač in kaj dela? 
Spoznali bomo kovaške predmete, ki se skrivajo v kovčku, in nekdanje vsakodnevno življenje v 
Kropi. Na koncu bomo z ogljem ustvarili svojo umetnino. Delavnico bodo izvedli Muzeji radovljiške 
občine.

Sobota, 10. 10., 
09:30

Radovljica, 
računalni-

ška soba

Lego robotika
Na delavnico vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci. Sestavljali bomo robote, se učili veščin 
programiranja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in z novimi izzivi osvajali znanja. Vse-
bina in težavnost bosta prilagojeni starosti in izkušnjam udeležencev. Tudi tokrat bosta delavnico 
vodila Žan in Toni. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v katerikoli enoti Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica ali pa preslikano pošljite na e-naslov toni.podobnik.r@gmail.com. Prijavnice 
najdete tudi na naši spletni strani.

Ponedeljek, 12. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih 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.

Četrtek, 15. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Muzejski kovček kovača 
''Kdo pa tisti so štorkljači? To so kroparski kovači /.../'' (O.  Župančič). Veš, kdo je kovač in kaj dela? 
Spoznali bomo kovaške predmete, ki se skrivajo v kovčku, in nekdanje vsakodnevno življenje v 
Kropi. Na koncu bomo z ogljem ustvarili svojo umetnino. Delavnico bodo izvedli Muzeji radovljiške 
občine.

Petek, 16. 10., 
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Buci štruci jogica
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. S seboj prinesite podlogo za jogo ali armafleks. Brezplačno vadbo za dojenčke 
vodi Petra Arula.

Petek, 16. 10., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljično-domišljijska jogica 
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, vre-
menskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. S seboj prinesite podlogo 
za jogo ali armafleks. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica joge Rainbow kids yoga.

Petek, 16. 10., 
17:00 Bled Veveričke in pletene jopice 

Pravljico in ustvarjalno delavnico za otroke od 5. leta dalje bo pripravila Tanja Žohar.

Sobota, 17. 10., 
09:30

Radovljica, 
računalni-

ška soba

Lego robotika
Na delavnico vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci. Sestavljali bomo robote, se učili veščin 
programiranja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in z novimi izzivi osvajali znanja. Vse-
bina in težavnost bosta prilagojeni starosti in izkušnjam udeležencev. Tudi tokrat bosta delavnico 
vodila Žan in Toni. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v katerikoli enoti Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica ali pa preslikano pošljite na e-naslov toni.podobnik.r@gmail.com. Prijavnice 
najdete tudi na naši spletni strani.

Ponedeljek, 19. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih 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.

Torek, 20. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

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. Otroci morajo med branjem nositi zaščitno masko.

Četrtek, 22. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Jesenska idila
Ustvarjalno delavnico za predšolske otroke bo pripravil Damjan Korošec.

Prireditve za otroke



Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Vurnikov trg 1, SI-4240 Radovljica
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 knjiznica_atl    KnjiznicaRadovljica

Razstave za otroke
Ves mesec Srednja vas Prišla je jesen 

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

Ves mesec Lesce
Barve jeseni
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Katarine 
Rauh.

Ves mesec Begunje Barve jeseni 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

Ves mesec vse enote
Mislice 
Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knji-
žnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.

1. 9.–31. 3. vse enote
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 …

Petek, 23. 10., 
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Buci štruci jogica
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. S seboj prinesite podlogo za jogo ali armafleks. Brezplačno vadbo za dojenčke 
vodi Petra Arula.

Petek, 23. 10., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljično-domišljijska jogica 
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, vre-
menskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. S seboj prinesite podlogo 
za jogo ali armafleks. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica joge Rainbow kids yoga.

Petek, 23. 10., 
17:00 Bled Jesenska idila

Ustvarjalno delavnico za predšolske otroke bo pripravil Damjan Korošec.

Sobota, 24. 10., 
09:30

Radovljica, 
računalni-

ška soba

Lego robotika
Na delavnico vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci. Sestavljali bomo robote, se učili veščin 
programiranja, postavljali poligone, reševali poučne naloge in z novimi izzivi osvajali znanja. Vse-
bina in težavnost bosta prilagojeni starosti in izkušnjam udeležencev. Tudi tokrat bosta delavnico 
vodila Žan in Toni. Izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajte v katerikoli enoti Knjižnice A. T. 
Linharta Radovljica ali pa preslikano pošljite na e-naslov toni.podobnik.r@gmail.com. Prijavnice 
najdete tudi na naši spletni strani.

Ponedeljek, 26. 10., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih 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.

Prireditve za otroke

Vabimo vas, da obiščete Čajno sobo & kavarno 
Knjižnica.

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


