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Prireditve za odrasle
Dojenčkov jok

Sreda, 4. 11.,
10:00

splet

Sreda, 18. 11.,
10:00

splet

Tudi predavanja Mama - mami se selijo na splet. Srečanja bodo potekala prek Zooma, število mest
omejeno po načelu kdor prej pride. Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice
z dojenčki.

Spanje in uspavanje dojenčka

Spletna predvanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma, število mest omejeno po
načelu kdor prej pride. Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Razstave za odrasle
Pum fiction, CO-VID razlike

Ves mesec

Za letni projekt so se »pumovci« generacije 2019-20 odločili, da se pridružijo izzivu poustvarjanja
Radovljica,
znanih umetnin. Muzej J. Paul Getty je svoje sledilce pozval, da poustvarijo znana umetniška dela in
pritljičje
tako testirajo svojo izvirnost. Razstavo je pripravila Ljudska univerza Radovljica, PUMO – Projektno učenje mlajših odraslih.

Pozabljeni Blejki

Ves mesec

Radovljica,
Karla Bulovec Mrak (1895-1957), slovenska kiparka in slikarka, in njena sestra, Štefka Bulovec (19013.
1984), slovenska bibliotekarka, bibliografka in pesnica, sta bili rojeni v vasi Grad (Bled) na začetku
nadstropje
20. stoletja. Njuno življenje in delo bo predstavila razstava v 3. nadstropju radovljiške knjižnice.

16.–20. 11.

Radovljica, V knjigah skriti zakladi
1. in 2.
Ljubezenska pisma, denar, robčki … S čim pa si vi označujete strani v knjigah? Za vas smo pripravili
nadstropje razstavo zanimivih in nenavadnih pozabljenih predmetov v knjigah.

Ves mesec

Radovljica, V 'FIGL' po film
1. nadPričarajte si tematske filmske večere z zakladi iz naše sobe za film in glasbo ('FIGL'), ki je v 1. nadstrostropje
pju radovljiške enote. Novembra bodo z vami pionirji filma.

Ekslibrisi pionirja sodobne slovenske grafike Saše Šantla
Ves mesec

Bled

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.

Po poteh spomina
16.–20. 11.

Bled

16.–20. 11.

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Kropa

Blejska knjižnica se bo preselila v novi Medgeneracijski center Vezenine, ki ga gradijo na Selišah.
O knjižnični dejavnosti na Bledu in lokacijah knjižnice v preteklosti bomo pripravili priložnostno
razstavo.

O branju

Vabimo vas, da si ogledate in si izposodite razstavljene knjige o branju na odraslem in otroškem
oddelku.

Ta veseli knjižni svet

Branje je užitek, zato smo za vas že desetič pripravili razstavo z izborom literarnih del. Vabimo vas k
sodelovanju.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Vurnikov trg 1, SI-4240 Radovljica
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Razstave za odrasle
1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

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 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.

Vse enote knjižnice delujejo po rednem delovnem času. VSE STORITVE knjižnice – izposoja gradiva, vračilo
in dostop do gradiva POTEKAJO NEMOTENO.
Gradivo, ki ste si ga izposodili pred zaprtjem knjižnic, lahko brez zamudnine vrnete do 21. 11. V primeru, da
bo razglašeno podaljšanje epidemije, se podaljša tudi rok za vrnitev gradiva brez zamudnine. Spremljajte
objave na naših straneh.
BREZKONTAKTNA izposoja gradiva: preko elektronske pošte ali telefona lahko v vseh enotah vnaprej
naročite gradivo, ki vam ga pripravimo in ga prevzamete v času, ko je enota odprta.
Izposoja gradiva PO POŠTI: naročila sprejemamo le v izbranih enotah: Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica in
Gorje. Teža paketa je omejena na 2 kg, brezkontaktna dostava Pošte Slovenija na dom stane 2,50 € na paket,
znesek bo zabeležen na vaši članski izkaznici in ga boste poravnali ob ponovnem obisku knjižnice, ko boste
gradivo lahko tudi vrnili.

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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T 04 537 39 00 E info@rad.sik.si W www.rad.sik.si
knjiznica_atl

KnjiznicaRadovljica

mesečni program
November 2020
Prireditve za otroke
Ponedeljek, 2., 9.,
16., 23., 30. 11.,
17:00

Angleške pravljice
splet

Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali, se SELI NA SPLET.
Vabljeni, da se pridružite Facebook skupini English Storytime. Pravljice bo pripovedovala Rebecca
Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici.

Lego robotika
Petek, 20., 27. 11.,
17:00-19:00

splet

Nadaljujemo z delavnicami lego robotike, tokrat nekoliko drugače. Družili se bomo preko Zooma. S
spletnim programom Scratch bomo ustvarjali miselne igre in poligone za naše grafične robote. Ko
se zopet vidimo v živo, bomo programe preizkusili še na dejanskih robotih, saj jih po novem podpirajo prav vsi seti. S termini bomo pričeli v drugi polovici novembra. Prijave sprejemamo na naslov:
toni.podobnik.r@gmail.com.

Lego robotika
Sobota, 21., 28. 11.,
10:00-12:00

splet

Nadaljujemo z delavnicami lego robotike, tokrat nekoliko drugače. Družili se bomo preko Zooma. S
spletnim programom Scratch bomo ustvarjali miselne igre in poligone za naše grafične robote. Ko
se zopet vidimo v živo, bomo programe preizkusili še na dejanskih robotih, saj jih po novem podpirajo prav vsi seti. S termini bomo pričeli v drugi polovici novembra. Prijave sprejemamo na naslov:
toni.podobnik.r@gmail.com.

Razstave za otroke
Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 9.–31. 3.

vse enote

Pletemo mreže

Razstava likovnih izdelkov učencev 1.c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Jožico Kašca.

Čarobna jesen

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Mojce
Slivnik.

Barve jeseni

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

Škrat Gorjanko in jesen

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Gorje.

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.

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 …
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Vse enote knjižnice delujejo po rednem delovnem času. VSE STORITVE knjižnice – izposoja gradiva, vračilo in
dostop do gradiva POTEKAJO NEMOTENO.
Gradivo, ki ste si ga izposodili pred zaprtjem knjižnic, lahko brez zamudnine vrnete do 21. 11. V primeru, da bo
razglašeno podaljšanje epidemije, se podaljša tudi rok za vrnitev gradiva brez zamudnine. Spremljajte objave
na naših straneh.
BREZKONTAKTNA izposoja gradiva: preko elektronske pošte ali telefona lahko v vseh enotah vnaprej
naročite gradivo, ki vam ga pripravimo in ga prevzamete v času, ko je enota odprta.
Izposoja gradiva PO POŠTI: naročila sprejemamo le v izbranih enotah: Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica in
Gorje. Teža paketa je omejena na 2 kg, brezkontaktna dostava Pošte Slovenija na dom stane 2,50 € na paket,
znesek bo zabeležen na vaši članski izkaznici in ga boste poravnali ob ponovnem obisku knjižnice, ko boste
gradivo lahko tudi vrnili.

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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