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Razstave za odrasle

Ves mesec 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, občanki 
naše občine, Alenki Bole Vrabec.

3.–30. 9. Bled

Pozabljeni Blejki  
Karla Bulovec Mrak (1895-1957), slovenska kiparka in slikarka, in njena sestra, Štefka Bulovec (1901-
1984), slovenska bibliografka in pesnica, sta bili rojeni v vasi Grad (Bled) na začetku 20. stoletja. 
Njuno življenje in delo bo predstavila razstava v čitalnici blejske knjižnice.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Čut do sočloveka in ljubezen do gora
Nesreče v gorah se dogajajo odkar je človek začel zahajati nanje. Življenje piše zgodbe in Gorska 
reševalna služba Bohinj je v svoji več kot sedemdesetletni zgodovini ustvarila mnogo zgodb, katere 
še dolgo ne bodo šle v pozabo.

Ves mesec Srednja vas Rozalija Škantar - Šestova
Razstava o prvi ženski na Triglavu, hribolazki in gorski vodnici - v krilu.

Ves mesec Lesce
Domoznanski september
Poznate svoje sovaščane? V mesecu septembru vam bomo predstavili nekaj znanih Leščanov in 
njihova dela. 

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

Ves mesec vse enote
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.

september 2020

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.
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september 2020

Prireditve za otroke

8. 9.–11. 10. Gorje, Kropa, 
Lesce

Nacionalni mesec skupnega branja 
Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EURead z namenom dviga zavesti o 
pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsa-
kemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi.

Ves mesec Begunje
Slovenija - družbena razdalja in njena čudovita bližina 
Razstava izbranih fotografij na fotografskem natečaju v času šolanja na daljavo učencev 4. in 5. 
razreda PŠ Begunje. Mentorica Tanja Pavlič.

10. 6.–10. 9. vse enote

Poletavci in NajPoletavci 
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 mora-
jo 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.

Ves mesec 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 …

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.

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

Vabimo vas, da obiščete Čajno sobo & kavarno 
Knjižnica.


