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Pregled programov in dejavnosti Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 

2019 

 

 

Vsako leto od oktobra do maja knjižnica pripravi pester program, namenjen tako odraslim kot 

otrokom. Program redno poteka v štirih enotah, v ostalih pa priložnostno. Obseg programa je 

pogojen s prostorskimi zmožnostmi posamezne enote: v knjižnici v Radovljici imamo 

posebno dvorano in ločeno pravljično sobo, na Bledu »razdremo« čitalnico, prinesemo stole 

…  V Bohinjski Bistrici z lutkovnimi prireditvami gostujemo v dvorani kulturnega doma, 

pravljice, delavnice … pa potekajo v dvoranici knjižnice. V Gorjah, kjer je knjižnica 

premajhna, pa gostujemo v Gorjanskem domu.  

 

Matična enota v Radovljici 

Za otroke smo rezervirali četrtkove popoldneve, ko si lahko ogledajo lutkovno, gledališko ali 

drugačno predstavo, prisluhnejo pravljici, spoznajo pisatelja, se udeležijo delavnice… 

Začetek je vedno ob 17. uri. Program izvajamo tudi druge dneve: ponedeljki so namenjeni 

Angleškim pravljicam; torki Branju s tačkami; srede družabnim igram; petki Jogicam za 

dojenčke in Pravljičnim jogicam za otroke; sobote Lego robotiki in različnim delavnicam.  

Za odrasle smo rezervirali torkove večere, ko ob 19.30 prisluhnejo predavanju, potopisu, 

literarnemu večeru… Vse leto je potekal tudi petkov program z začetkom ob 17.00. Vsak 

tretji torek in tretjo sredo v mesecu se ob 9.00 v Bralnem klubu (za odrasle) pogovarjamo o 

izbrani knjigi. Posebno pozornost namenjamo mamicam in dojenčkom: vsak drugi ponedeljek 

ob 11.00 je Angleščina za mamice in dojenčke, vsako prvo in tretjo sredo pa predavanje 

Mama – mami: srečanja za mamice z dojenčki. 

 

Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 

Za prireditve smo rezervirali četrtkove večere in petkove popoldneve.  

Otroci lahko ob 17. uri, petek popoldne, prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali 

gledališko predstavo, se udeležijo delavnice …  

Odrasli pa ob četrtkih, ob 18.00 oz. 19.30, prisluhnejo predavanju, potopisu, literarnemu 

večeru …  
 

Knjižnica Bohinjska Bistrica 

Za otroke smo rezervirali sredine popoldneve – vsako sredo v mesecu si lahko ogledajo 

lutkovno, gledališko ali drugačno predstavo v dvorani Kulturnega doma Joža Ažmana; ostale 

srede pa prisluhnejo pravljici, se udeležijo delavnice… v knjižnici. Začetek je vedno ob 17. 

uri.  

V letu 2019, od oktobra dalje,  smo uvedli tudi redna  predavanja za odrasle vsak četrtek, z 

začetkom ob 19.00. 

 



Knjižnica Gorje 

Za prireditve smo rezervirali torkove popoldneve – vsak tretji torek v mesecu. Otroci lahko ob 

17. uri prisluhnejo pravljici, si ogledajo lutkovno ali gledališko predstavo … v Gorjanskem 

domu. 

 

V okviru teh prireditev si prizadevamo uvrstiti v program čim več »domoznanskih« 

predstavitev. 

 

RAZSTAVE V KNJIŽNICI 

 

Poleg prireditev pripravljamo še priložnostne razstave, s katerimi opozorimo na posamezne 

pomembne dneve (mednarodni teden otroka, mednarodni dan knjig za otroke - 2. april; 

svetovni dan knjige – 23. april in slovenski dnevi knjige; svetovni in slovenski dan poezije 21. 

marec, kulturni prazniki, dan slovenskih splošnih knjižnic 20. november, teden 

vseživljenjskega učenja …), z veseljem pripravimo razstave v sodelovanju z vrtcem, šolo, 

društvom …, kajti pokukati v njihov ustvarjalni svet je posebno doživetje in privoščimo ga 

širšemu krogu. Razstave redno potekajo v knjižnicah v Radovljici, Lescah, Begunjah, Kropi, 

na Bledu, v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi ter v Gorjah, v ostalih knjižnicah pa občasno. 

Avtorji razstav večkrat pripravijo otvoritev s kulturnim programom.  

 

Fotografije z razstav so dosegljive na www.rad.sik.si/galerija. 

 

Ljubo doma  smo naslovili razstave z domoznansko tematiko, ki potekajo septembra. V 

septembru 2019 smo tako pripravili razstave:. 

• Kranjcev prvi poet – 200 let od smrti Valentina Vodnika. V Vodnikovem letu sta Anja 

Poštrak in mag. Barbara Kalan prvega slovenskega pesnika počastili z razstavo 

Gorenjskega muzeja Kranj. Vsebina razstave  je razdeljena na več sklopov, obiskovalci se 

tako lahko seznanijo z Vodnikovim življenjem in delom, njegovim obdobjem na 

Koprivniku, prijateljevanjem in sodelovanjem z baronom Žigom Zoisom, njegovo 

zapuščino in spominskimi obeležji, ki so jih postavili njemu v čast. Razstava je potekala v 

radovljiški knjižnici julija, avgusta in septembra. V času razstave je potekal Kviz Besede 

za pokušino. Uporabniki so se lahko preizkusili v treh kvizih 

o že bolj ali manj pozabljenih besedah iz Vodnikovih 220 let starih Kuharskih bukev.  

Sodelujoči so bili nagrajeni z vrečko čaja in receptom za ledeni čaj v Vodnikovem jeziku. 

V okviru šolskega kurikuluma so jo obiskali učenci 8. in 9. razredov OŠ Radovljica ter 7., 

8. in 9. razredov OŠ Janše. 

• Svet železarjev skozi objektiv fotografa Francija Kolmana. Priznani fotograf Franci 

Kolman (1923 – 1992), doma z Begunj na Gorenjskem, se je leta 1960 zaposlil kot 

fotograf v Železarni Jesenice. Vključitev v Foto klub Andrej Prešeren istega leta je 

pomenila tudi začetek njegovega umetniškega ustvarjanja, kar se  kaže tudi v fotografijah 

železarske dediščine. Razstava je potekala v radovljiški knjižnici. 

• Okna. Razstavljeno gradivo je tematsko in je bilo naslikano in narisano v krajih, kjer 

ljudje okna razumejo kot luknje, skozi katera lahko gledajo noter in ne kot odprtine, skozi 

katere lahko gledajo ven. Obiskovalcu oz. gledalcu je prepuščeno, da si sam ustvari 

mnenje, kdaj je naslikano tisto, kar vidimo, ko kukamo noter, in kdaj tisto, ko pogled 

zaplava ven. Razstavljal je Damjan Jensterle z Bleda. Razstava je potekala v blejski 

knjižnici. 

• Slapovi Bohinja. Avtor razstave, mag. Marjan Vešnar, bivši pripadnik slovenske vojske, 

planinski vodnik, gorski stražar in varuh gorske narave, je predstavil 35 bohinjskih slapov. 

Razstava je potekala v bohinjski knjižnici. 

http://www.rad.sik.si/


• Razstava ob 40-letnici izgradnje Doma Joža Ažmana in Muzeja Tomaža Godca. Izbor 

novic tednika Železar iz leta 1979, ki so bralce obveščale o gradnji, otvoritvi in obisku 

Tita v Bohinju. Omenjeno leto je bilo tudi leto otvoritve Doma Joža Ažmana in Muzeja 

Tomaža Godca. Razstava je potekala v knjižnici v Srednji vasi. 

• Domoznanski september: Razstava del domačina Valentina Cundriča. Razstava je 

potekala v gorjanski knjižnici. 

 

V času DEKD, ki je potekal pod naslovom Dediščina # umetnost # razvedrilo smo gostili 

Muzeje radovljiške občine. Z muzejskim kovčkom Skok v 18. stoletje so gostovali v 

knjižnicah Radovljica, Bled in Bohinjska Bistrica. 

 

Vitrina ustvarjalnosti smo naslovili razstave različnih izdelkov iz različnih materialov, ki jih 

ustvarjajo spretne roke. To so različni drobni predmeti (nakit, pletenine, izdelki iz blaga, filca, 

polstene volne, stekla …). Razstave potekajo na Bledu in čisto zares v vitrinah. Začetek 2011. 

 

Obrazi Bleda: v vitrinah, po dogovoru pa tudi kot prireditev. V Obrazih Bleda se lahko 

predstavijo “navadni” prebivalci Bleda in okolice, ki niso slavni in javnosti zelo znani oz. so 

pozabljeni, se v medijih pogosto ne pojavljajo, niso znani igralci in športniki, niso politiki, s 

svojim delom in rezultati izstopajo, so izredne osebnosti in življenju v svojem kraju dajejo 

poseben pečat. Začetek 2013. 

 

 

DOMOZNANSTVO 

 

Bibliografski domoznanski zapisi Bleda 

Bibliografski zapisi knjižnega in neknjižnega gradiva na temo Bleda in njegovih prebivalcev, 

ki ga hrani knjižnica. Gradivo je dostopno v fizični obliki ali on-line, letni pregled je objavljen 

tudi v vsakokratnih Razgledih Muzejskega društva Bled. Več na domači strani knjižnice 

www.rad.sik.si. 

 

Domoznansko pomembno gradivo, ki ga hrani knjižnica, je označeno v lokalnem katalogu. 

Število izvodov tega gradiva je  že preseglo številko 8.700. Obsega pa: 

• knjige, cd-ji, dvd-ji … : 

o o posameznih krajih;  

o v katerih so leposlovni zapisi o naših krajih ali pa se zgodba tam dogaja; 

o ki so jih napisali avtorji iz naših krajev; 

o ki opisujejo umetnike, znanstvenike, špornike, rodbine … iz naših krajev; 

• članke: označene imamo tudi domoznanske članke, število presega 800.  

Več na naši domači strani: www.rad.sik.si, v rubriki razno: Iskanje domoznanskega gradiva). 

 

Spremljanje domoznansko pomembnih člankov (press cliping) v nekaterih časopisih 

(Delo, Dnevnik, Gorenjski glas, Nedelo) od 1.7.2013 dalje.   

 

Vitrina ustvarjalnosti (začetek 2011) in Obrazi Bleda (začetek 2013) ravno tako spadata v 

okvir domoznanskih dejavnosti. (Več pri Razstavah). 

Prispevki na naši domoznanski strani: na naši domači strani (projekti, domoznanstvo) že 

vrsto let objavljajo številni avtorji. Sodelujočih avtorjev je 29, vseh objavljenih člankov pa 

516. Najplodovitejši avtor je prof. Marijan Prosen: v osmih letih, kar sodelujemo z njim, se je 

na naši DZ spletni strani nabralo kar 445 poljudnih znanstvenih člankov M. Prosena z 

http://www.rad.sik.si/
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astronomsko tematiko (stanje 31. 12. 2019). Članke je uredil in opremil mag. Jure Sinobad, ki 

je hkrati sproti sestavljal tudi Bibliografijo Marijana Prosena (2010-2019), ki je v celoti 

objavljena na naši DZ strani. Prosenove članke po njegovih besedah na naši spletni strani 

pridno berejo poznavalci in ljubitelji astronomije iz vse Slovenije, tudi učitelji in srednješolski 

profesorji fizike in matematike. Najstarejši prispevek je iz leta 2010. 

EVROPSKI PROJEKTI 

 

Noč z Andersenom  

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (www.rad.sik.si)  se je pridružila knjižnicam v 

Evropi, ki skupaj in na poseben način praznujejo svetovni dan knjig za otroke in rojstni dan 

Hansa Christiana Andersena. Koordinator je Knjižnica  B. Beneše Buchlovana na Češkem 

(www.knihovnabbb.cz), sodelujemo pa knjižnice (in ponekod šole) iz Češke, Slovaške, 

Avstrije, Poljske in Slovenije.  

To je prav posebna noč - skupaj z otroki  jo preživimo v knjižnici ob delih H. C. Andersena, 

... in se imamo nadvse dobro. Praznovanje zaključimo s predstavitvijo in z zajtrkom v soboto 

zjutraj. 

V letu 2019 že trinajstič.  

 

 

SPODBUJANJE BRANJA 

 

Akcija Knjižnica – vesolje zakladov  je namenjena spodbujanju branja: otrok naj bi 

knjižnico obiskal sedemkrat in si vsakokrat izposodil (vsaj eno) knjigo. Po sedmih obiskih ga 

čaka nagradica, na koncu pa še zaključna  prireditev (običajno je to lutkovna, igrana ali 

filmska predstava). Za to prireditev vstopnic v prosti prodaji ni, treba jo je prislužiti ali bolje 

»pribrati«. Z akcijo pričnemo 1. septembra in traja vse do aprila. Akcija poteka od leta 2001 

(september), vsakokrat pa se zaključi z zaključnimi prireditvami v maju (prva maj 2002). V 

šolskem letu (2001/2002) smo v okviru akcije KNJIŽNICA – VESOLJE ZAKLADOV 

izbirali tudi ime simbola naše knjižnice. Imena so predlagali otroci in največ predlogov je bilo 

za Knjižka. Knjižko zdaj »nastopa« na različnem gradivu, ki ga pripravlja knjižnica. 

 

Pravljični kovčki 

Kako  lahko otrokom še drugače približamo knjige in njihov domišljijski svet? Odgovor je: s 

pravljičnimi kovčki! Vanje smo zložili komplet ročnih lutk, pravljic in namigov, kako 

pobegniti v pravljični svet. Pripravili smo pet pravljičnih kovčkov z ročnimi lutkami: Petra 

Pana, Pepelko, Rdečo kapico, Tri prašičke in Žabjega Kralja. Začetek: oktober 2008.  

V letu 2013 smo dodali še štiri nove pravljične kovčke z prstnimi lutkami: Potniki, 

Pikapolonica, Tigrček in Čebelica. Lutke je spletla Mojca Košir.  

V letu 2019 smo dodali še tri nove pravljične kovčke s plišastimi igračami: Pika Nogavička, 

Zverjasec in  Slovenski pravljični junaki.  

Projekt smo predstavili na mednarodnem srečanju v Karlovcu septembra 2009; na 16. 

mednarodni nordijski konferenci o branju Motivacija, ustvarjalnost, več branja, v Reykjaviku 

avgusta 2012, na 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove pismenosti, v 

Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013,  na strokovnem posvetovanju  Knjižnica -Igrišče 

znanja in zabave v Novem mestu  v septembru 2019 ter na strokovnem posvetovanju Poti do 

knjige - Vloga knjižnice pri spodbujanju družinskega branja v Trebnjem novembra 2019.  

 

Poletavci – projekt je namenjen otrokom med 7 in 12 letom, poteka med poletnimi 

počitnicami, ko naj bi vsak otrok 30 dni bral po 30 minut, starši pa bi to s podpisom potrdili; 

http://www.rad.sik.si/
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pridružili smo se Mestni knjižnici Ljubljana (nosilki bralnega projekta), Cankarjevi knjižnic 

Vrhnika, Knjižnici Litija, Logatec, Medvode … (začetek poletne počitnice 2014). Poleti 2016 

smo začeli tudi z Najpoletavci – projekt je namenjen otrokom od 13 do 16 leta, prebrali naj bi 

3 knjige in njihove naslove ter avtorje oddali v spletnem obrazcu. 

 

Knjiga presenečenja 

Različne zanimive knjige, leposlovne in strokovne, poezijo in prozo, za odrasle, otroke in 

mladostnike, smo zavili v papir tako, da se ni dalo razbrati, katera knjiga se »skriva« v ovitku. 

Povabili smo naše obiskovalce, naj si jih izposodijo, preberejo… Tako so, odvisno od sreče, 

lahko  posegli  po vrsti knjige, ki si je sicer ne bi izposodili. Začetek 3. december 2009 

(trajanje: do konca decembra 2009), nadaljevanje 3. december 2010 (trajanje: do konca 

decembra 2010). V letu 2010 smo knjigo presenečenja pripravili za otroke in mladostnike 

(skupine P, C, M). Enako smo storili tudi v decembru 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

2017, 2018 in 2019. 

 

»Nekatere knjige je treba samo pokusiti, druge pogoltniti, nekaj pa je tudi takih, ki jih je treba 

žvečiti in prebaviti,« je zapisal Francis Bacon. Včasih je res težko najti tisto pravo. Zato smo 

pripravili BRALNI IZZIV, kjer pri izbiri pomagamo z namigi.. Začetek 2015. 

 

Ta veseli knjižni svet 

Branje je užitek, zato smo povabili vse odrasle bralce, da »vstopijo« v Ta veseli knjižni svet 

in odkrijejo literarna dela, ki smo jih pripravili. Seznam obsega čez 60 proznih in nekaj 

pesniških del. Izberejo lahko katerokoli knjigo s seznama, lahko pa tudi druge naslove 

predlaganih avtorjev. Potrebno je prebrati 6 proznih in 1 pesniško delo. Projekt traja od 1. 

oktobra  do 30. aprila naslednjega leta. Začetek: oktober 2010. Sezona 2019/2020 je že deseta 

sezona. 

 

Knjižničarji ocenjujemo 

Knjižnice in knjižničarji smo neločljivo povezani s knjigami in branjem. Beremo veliko, o 

knjigah se pogovarjamo: ne samo o vsebini, pač pa tudi o stilu, slogu, dobi, ki ji knjiga 

pripada, žanru, pisatelju … Pa ne ostane samo pri pogovoru: o knjigah nastajajo zapisi, ocene, 

mnenja …, ki jih lahko bralci preberejo na naši domači strani www.rad.sik.si. Zdaj, začeli 

smo 2012, jih je že kar veliko – čez 1.500 in naj bi bili našim bralcem v pomoč pri odločanju, 

katero dobro knjigo izbrati izmed množice knjig.  

 

Bralni klub (na začetku Bralni krožek) – v programu Medgeneracijski center, izvajamo v 

sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica. Nekateri beremo veliko, drugi malo manj, 

nekateri potrebujemo posebno spodbudo. Beremo vse po vrsti ali posamezni žanr, poezijo, 

priročnike, kuharice … Tako zelo smo si različni. Vsi pa smo si edini: hočemo brati dobre 

knjige, se o njih pogovarjati, deliti mnenje. To in še marsikaj na srečanjih Bralnega kluba. 

Srečanja so namenjena osebam, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. S 

srečanji spodbujamo razvijanje bralne kulture, zanimanje za novosti na knjižnem trgu, 

razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del in še marsikaj.  

V sezoni 2014/2015 smo brali slovenske avtorje, 2015/2016  avstralsko literaturo, v sezoni 

2016/2017 indijsko, v sezoni 2017/2018 italijansko,  v sezoni 2018/2019 grško in v sezoni 

2019/2020 knjige, ki se tako ali drugače poklonijo knjigi. Od oktobra dalje poteka tudi Bralni 

klub ob torkih, z začetkom ob 9.00. 

Začetek: oktober 2014. Bralnemu klubu, ki poteka ob sredah, se je v oktobru 2019 pridružil še 

Bralni klub, ki poteka ob torkih. 

http://www.rad.sik.si/


Bralni klub s PUMovci  izvajamo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica, udeležence 

programa PUMO. Program PUMO (projektno učenje za mlajše odrasle) je namenjen mladim 

od 15 do 25 let, ki so zapustili osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje in so brez dela. 

Tukaj se trudijo opraviti manjkajoče izpite in se vrniti nazaj v šolski sistem. Pri skupnih učnih 

urah berejo (na glas) knjigo, ki smo jo izbrali, v knjižnici pa se potem o tej temi pogovarjamo. 

Tako udeleženci nimajo izgovora, da doma knjige niso imeli časa prebrati. 

Cilji projekta so povečati zanimanje za branje leposlovja; vzbuditi med mladimi željo po 

komunikaciji; usposobiti udeležence za nadaljnje delo z mladimi in za širitev aktivnosti; 

spodbuditi kreativno pisanje mladih; spodbuditi oblikovanje kriterijev za vrednotenje 

leposlovne literature; predstaviti različne oblike dela z besedilom; spoznavati različne 

besedilne vrste, oblikovati priporočilni seznam leposlovne literature; kreativno soustvarjati s 

pomočjo mentorja, posredno širiti obzorja in sprejemati (drugačno) mnenje drugih. Branje v 

tej starosti močno upada, velik del generacije bere le še obvezno branje oz. sploh ne bere in 

informacije "pobere" z medmrežja. Cilj projekta je tudi povezava z drugimi inštitucijami in 

preko njih tudi posredno vplivati na dvig bralne kulture. Projekt smo predstavili na 

strokovnem srečanju 2. izobraževalni dan DBG, Izzivi knjižnic pri delu z mladimi, novembra 

2019 v Kranju. 

Bralni klub za starejše »Narcise«, ki potekata vsak tretji četrtek v mesecu v Knjižnici Lesce – 

vsaka skupina si izbere knjigo, knjižničarka jo predstavi in se o njej pogovarjajo. 

 

V  Domu Janka Benedika – izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko (začetek januar 

2014). 

 

V Domu Janka Benedika – Knjiga, moja prijateljica: predstavitev knjige po izboru 

knjižničarke enkrat mesečno (začetek januar 2014). 

 

Knjige na počitnicah  

»Knjige na počitnicah« smo poimenovali ponudbo branja na malce drugačen način. Začeli 

smo avgusta 2005 na radovljiškem kopališču. Tako branje je bilo obiskovalcem kopališča v 

Radovljici tako všeč, da je konec poletja svoja vrata zaprl le letni bazen, knjige pa so še kar na 

počitnicah, le »preselile« so se v pokriti bazen.  

V letu 2006 se  je ponudba branja na malce drugačen način nadaljevala v Park hotelu na 

Bledu. Campu Šobec, Campu Danica v Bohinju in na »Grajskem kopališču« na Bledu. 

V letu 2019 so bile knjige na počitnicah na naslednjih 20 lokacijah: 

• Občina Radovljica – 8 lokacij: Kopališče Radovljica, Mladinski center Radovljica, 

CUDV Radovljica, Kamp Šobec, Kavarna kino, Vila Podvin, Life hostel Slovenia, 

Koča na Planinci; 

• Občina Bled: 9 lokacij: Park hotel Bled, Camp Zaka, Grajsko kopališče Bled, 

Zdravstveni dom Bled, Triglavski narodni park Bled, Društvo upokojencev Bled, 

Kajuhov tabor Ribno, Zveza taborniških društev Šaleške doline, Kulturni dom 

Bohinjska Bela in  Hotelu Ribno; 

• Občina Bohinj – 3 lokacije: Camp Danica, Hostel pod Voglom in koča Merjasec na 

Voglu. 

Projekt smo predstavili na 16. evropski konferenci o branju, 19. - 22. julij 2009 v Bragi na 

Portugalskem (referat Knjige na počitnicah/ Books on holidays, s podnaslovom Spodbujanje 

branja na drugačen način), na 6. strokovnem srečanju Knjižnica – središče znanja in zabave, 

16. in 17. september 2010 v Karlovcu; na seminarju slovenskega jezika in kulture za 



dvojezične učitelje iz avstrijske koroške, 1. oktobra 2010 v Radovljici ter na 2. Skandinavski 

konferenci v Talinu, Estonija, junij 2011.  

Več na domači strani knjižnice www.rad.sik.si. 

 

Knjigobežnica 

Postavljeni sta dve knjigobežnici v Bohinjski Bistrici (Zoisov park in Cecconijev park). 

 

Branje na daljavo 

Projekt je namenjen bralni vzgoji in branju v slovenskem jeziku. Sodelujemo z 

Društvom Slovencev Republike Srbske »Triglav« Banja Luka in učiteljico 

dopolnilnega pouka slovenščine v Banja Luki, Slatini, Tesliću in Prijedoru. 

Omogočamo jim dostop do knjig in revij ter sodelovanja v bralni akciji spodbujanja 

branja Knjižnica – vesolje zakladov. Le ta je namenjena tako odraslim kot otrokom. 

Zanje smo zbirali knjige in revije, ki smo jim jih izročili v Banja Luki na začetku 

bralne akcije (začetek november 2013). Na koncu (junij 2014 in od takrat vsako leto) 

smo tistim, ki so uspešno zaključili bralno akcijo Knjižnica – vesolje zakladov 

podelili diplome. V jeseni 2016 se je pridružila še učiteljica dopolnilnega pouka 

slovenščine v Berlinu le v bralni akciji spodbujanja branja Branje na daljavo (zaradi 

oddaljenosti brez revij in knjig). 

 

Pokukaj med vrstice 

Besede za pokušino 

Kviz Besede za pokušino je nadaljevanje bralne akcije  Pokukaj med vrstice, ki se je 2018 

začela s Skodelico kave. Uporabniki so se lahko od julija do septembra preizkusili v treh 

kvizih o že bolj ali manj pozabljenih besedah iz Vodnikovih 220 let starih Kuharskih bukev. 

Sodelujoči so bili nagrajeni z vrečko čaja in zvitkom recepta za ledeni čaj v Vodnikovem 

jeziku. Začetek: 2018. 

 

Lego robotika 

Kdo ne pozna lego kock in koga ne mika, da bi vsaj enkrat v življenju pokukal v svet 

robotike. Pripravili smo delavnice za otroke, starejše od 8 let. Začetek: 2018. 

 

Sobotne delavnice 

Pripravili smo delavnice za otroke z različno tematiko: vesolje, okraševanje knjižnice, 

izdelovanje bralnega kazala … Začetek: 2018. 

 

Družabne namizne igre 

Potekale so vsako sredo od oktobra 2019 dalje v radovljiški knjižnici. Namenjene so otrokom 

in najstnikom, saj ima knjižnica kar nekaj družabnih iger za različno stare uporabnike. 

 

http://www.rad.sik.si/


Bibliopedagoške ure za vrtce, osnovne in srednje šole   

 

Bibliopedagoške ure v knjižnici 

Veseli smo vseh obiskov vrtcev in šol, kjer otrokom pokažemo knjižnico (opozorimo jih na 

čitalnico, uporabniške računalnike in neknjižno gradivo), posebej jih opozorimo, kje so 

knjige, ki so namenjene njim, kako z njimi, kako jih sami poiščemo, na koncu pa jim, vse do 

četrtega razreda, povemo pravljico (tudi večjim, če to želijo). In prav radi jo poslušajo. 

Poseben program imamo za višje razrede osnovne šole in srednješolce.  

 

Bibliopedagoške ure v knjižnicah 

• Ročni internet: predvidoma za učence 3., 4.  in 5. razredov. 

ROČNI internet je oblika BPU, pri kateri otroci iščejo odgovore na zanimiva vprašanja v 

enciklopedijah in leksikonih. Spoznajo, kako pomembna je abeceda gesel, iskanje gesla 

po prvi, drugi, tretji črki abecede. Čisto drugače, kot to naredi računalnik za nas. V 3. 

razredu iščemo odgovore v Veliki ilustrirani otroški enciklopediji. (npr. Kakšen tek je 

MARATON? ali Kdo je bil Charles DARWIN? Kako se je imenovala njegova ladja?,...)  

Za 4. in 5. razred so vprašanja težja, iščejo po različnih enciklopedijah iz priročne 

knjižnice, vedno jim damo tudi nekaj vprašanj o domačih krajih in ljudeh. (npr. Kdaj je 

rojena Milena ZUPANČIČ?  Kako globoko je BLEJSKO jezero?...). Pripravimo delovne 

liste za 4 - 5 skupin v razredu, vprašanj je od 6 -10. Učenci delajo v skupinah, za uvod pa 

spoznajo našo knjižnico in pravila delovanja. Učimo jih skupinskega dela in sodelovanja, 

ker si skupina določi zapisnikarja, bralca vprašanj in iskalce odgovora. 

• Uporaba klasičnih in sodobnih virov: leksikonov, slovarjev, enciklopedij, domače strani: 

Zavod za statistiko, knjižnice …  kot vir podatkov (predvidoma za 6. razred); 

• S knjigo po Evropski uniji:  učenci skozi igro spoznavajo glavne značilnosti članic EU in 

njihove avtorje (predvidoma za 6. razred);  

• Blaž Kumerdej in domoznansko gradivo o Bledu: učenci spoznavajo življenje in delo 

razsvetljenca Blaža Kumerdeja, ki je bil rojen na Bledu;  predstavimo jim tudi knjižnično 

gradivo o Bledu, ki ga hranimo na domoznanskih policah v knjižnici (predvidoma za 

učence 6. razredov); 

• Rastem s knjigo: kaj vse knjižnica danes je in kaj vse ponuja, trajanje 2 uri (120 minut), 

izvajamo samo v knjižnici v Radovljici, skupni projekt Ministrstva za kulturo in 

Ministrstva za šolstvo in šport (za 7. razred in 1. letnik srednjih šol – začetek za 

srednješolce je šol. Leto 2010/2011); 

• Po Hansovih stopinjah: učenci raziskujejo novo knjižnico; težavnost in obseg sta odvisni 

od starosti učencev; čas trajanja 45 minut, primerna, zardi prilagoditev, za vse stopnje od 

1. do 9. razreda. Začetek 2018.  

 

Bibliopedagoške ure v knjižnicah ali na šolah 

Veseli smo, kadar nas povabijo v šole, v razrede. Tako smo pripravili naslednje 

bibliopedagoške ure za posamezne razrede (od 1. do 5. razreda): 

• Knjižni junaki: igralna urica s knjigami (predvidoma za 1. razred, trajanje 45 minut). 

Učenci ob pravljici o deklici, ki je sovražila knjige, spoznajo, da je branje zelo zabavno. 

Nato jim razdelimo plišaste igrače in otroške knjige. Otroci povezujejo knjižne junake s 

knjigami. 

• Slovenski knjižni junaki (za učence 1. razredov OŠ). 

Otroci s pomočjo pravljice in oblačenja v kostume spoznajo 5  slovenskih knjižnih 

junakov (Muca Copatarica, Kekec, Kralj Matjaž, Zvezdica Zaspanka in Martin Krpan) 

• Kako ravnamo s knjigo (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut). 



Učenci vidijo različne poškodovane knjige in dvd-je (strgane, pokracane, polite...) 

Pogovarjamo se, kako se pravilno ravna s knjižničnim gradivom in pokažemo, kako v 

knjižnici popravljamo in zaščitimo knjige. 

• Tacek, E. Peroci (predvidoma za 2. razred, trajanje 45 minut). 

Povest Ele Peroci je ilustrirala Melita Vovk, slikarka z Bleda. Ob njenih ilustracijah 

učencem povemo zgodbo. Na koncu izdelamo psičke Tacke po tehniki origami.  

• Ljudske pravljice našega kraja so Kako je nastalo Blejsko jezero, Legenda o potopljenem 

zvonu, Babji zob… Pravljice jim povemo ob ilustracijah ali pa tudi ne. Učenci naredijo 

laboda iz papirja. BPU za 3. razred poteka v knjižnici ali na šoli. 

• Okoliške pravljice in legende Naš kraj in njegova okolica je polna legend in pravljic. Tu 

živijo pravljična bitja in dogajajo se čudežne stvari (divji mož, zmaji, škrati ...). 

Pogovarjamo se o tem, kaj so razlagalne pravljice, in spoznamo legende iz naše okolice 

(Povodni mož in deklica, Zlato v Roži, Babji zob pri Bledu, Pusti grad). V njih poiščemo 

pravljične značilnosti. Včasih so si ljudje posebno ob večerih krajšali čas s 

pripovedovanjem takih pravljic, poleg tega pa so se igrali tudi razne igre, ki jih danes 

skoraj ne poznamo več, nekaj teh iger se igramo tudi na bibliopedagoški uri (vislice, 

telefonček ...) in z njihovo pomočjo odkrivamo imena čudežnih bitij iz naše okolice. Za 5. 

razrede. 

• H. C. Andersen (predvidoma za 3. razred oz. po dogovoru glede na učni program, trajanje 

45 minut) 

• France Prešern – glede na zahtevnost oz. primernost za posamezne razrede: 

o Turjaška Rozamunda (predvidoma za 1. in 2 razred ter 4. - 5. razred oz. po 

dogovoru glede na učni program, trajanje 45 minut) 

o Zdravljica (predvidoma za 1. in 2. razred, trajanje 45 minut) 

o Povodni mož (predvidoma za 1. in  2. razred ter za 3., 4. in 5. razred, trajanje 45 

minut) 

o France Prešeren, ne jezi se! (namenjena je učencem 4. in 5, trajanje 45 minut)  

France Prešeren, ne jezi se! je didaktična družabna igra, ki se uporablja pri 

bibliopedagoški uri.  

• Pika Nogavička (predvidoma za 1. – 3. razred, trajanje 45 minut) 

Učenci na kratko spoznajo življenje Astrid Lindgren. Nato se knjižničarka napravi v Piko 

Nogavičko in otrokom pove eno od zgodbic. Sledi igra ugibanja skritih predmetov 

(začetek 2007). 

• Emil iz Lönneberge, Astrid Lindgren: zgodba o navihanem dečku in njegovih vragolijah 

(za 1. in 2. razred, trajanje 45 minut) (začetek 2019). 

• Pravljica: glavne značilnosti, ljudske – umetne …(predvidoma za 5. razred oz. po 

dogovoru glede na učni program, trajanje 90 minut). 

• Trije prašički, Rdeča kapica, Čebela Adela, Potniki: pravljica v spremstvu lutk (za učence 

nižjih razredov osnovnih šol in vrtce, predvidoma do 4. razreda, trajanje 45 minut).  

• Drugačnost daljne Kitajske: spodbujanje dialoga med kulturami, poudariti kulturno 

raznolikost kot vrednoto, prispevati k razumevanju različnih kultur, poudarja vlogo za 

strpnost … 

• Knjižni kvizi: (predvidoma za 4. in 5. razrede, trajanje 45 minut) za naslednja literarna 

dela: 

o Andersen: Bedak Jurček 

o Dahl: Matilda 

o Dahl: Veliki dobrodušni velikan 

o Ende: Čarobni napoj 

o Kastner: Pikica in Tonček 

o Levstik: Martin Krpan 



o Lindgren: Erazem in potepuh 

o Lindgren: Pika Nogavička 

o Nöstlinger: Debela Nela in zavaljeni Jani 

o O'Dell: Otok modrih delfinov 

o Pečjak: Drejček in trije marsovčki 

o Suhodolčan: Košarkar naj bo! 

o Vandot: Kekec nad samotnim breznom 

• Kekec: (1. in 2. razred, 45 minut) Ura o Josipu Vandotu in Kekcu ter pravljica v 

spremstvu lutk; začetek 2014.  

• Moja knjižnica je kamela je naslov knjige, s katero učence 4. in 5. razredov popeljemo po 

svetu in predstavimo na kakšen način otroci pridejo do knjig. 

• Ste se kdaj spraševali, kako je bilo nekoč v knjižnici? Bilo je nekoč je ura, namenjena 4. 

in 5. razredom, kjer pokažemo, kako so pred sto leti izposojali v knjižnici in kakšne so 

bile knjižničarke takrat. Uro zaključimo z ljudskimi pravljicami. 

• Zgodbe lahko beremo na papirusu, pergamentu, papirju, bralnikih,… Različne vrste knjig 

predstavimo v bibliopedagoški uri Kratka zgodovina knjig., ki je namenjena 4. in 5. 

razredom. 

• Knjige rekorderke – bibliopedagoška ura, ki je namenjena učencem 4. in 5. razredov, kjer 

spoznajo knjižne presežke, ki jih imamo v naši knjižnici (najmanjšo, največjo, najdaljšo, 

najstarejšo, postavljanko …). Priporočimo zanimive knjige v branje in za zaključek 

povemo pravljico. 

Bibliopedagoške ure v knjižnici Bohinjska Bistrica in knjižnici Srednja vas   

Za učence nižje stopnje od 1. do 4. razreda: 

• Iz katerih pravljic so doma junaki - zmešnjavo pravljičnih junakov so učenci rešili tako, da 

so poiskali tiste, ki nastopajo v isti pravljici. 

• Učimo se zlagati knjige na police – skupaj z učenci smo pospravljali knjige in se tako 

učili, kako jih najti. 

• Kako je Mišek dobil ime ( vstavljanje besed, sopomenke, protipomenke) -  s pomočjo 

posameznih črk so učenci sestavljali besede. 

• Igra Lestve in kače v knjižnici – na podlagi učencem znane igre lestve in kače smo se 

igrali a z rahlo spremenjenimi pravili, ki so vsebovala vprašanja o knjigi, knjižnici in 

bontonu. 

• Andersen- življenje in delo – predstavitev Andersena in njegovih del. 

• Moj poletni bralni načrt – za spodbujanje branja v poletnih mesecih so učenci dobili 

poseben bralni načrt, kamor so vpisovali prebrane knjige, jih ocenili, pobarvali na polici in 

napisali ali narisali prizor iz najljubše knjige. 

• Bonton v knjižnici- spoznavanje bontona v knjižnici za učence 1. razreda. 

• Ali še vemo in znamo- obnovili smo znanje o bontonu, postavitvi knjig v knjižnici in 

pravil, ki veljajo za izposojo. 

• Ogled strokovnih knjig in predstavitev knjige z naslovom Knjiga primerjav – ogled knjig 

na mladinskem strokovnem oddelku. 

 

Za učence višjih razredov 6.- 9.razred : 

• Slovenske knjižne nagrade za otroke in mladino – predstavitev nagrad in nagrajenih 

knjig. 

 

 

 



Z nahrbtnikom v knjižnico  

Tako smo poimenovali obliko sodelovanja z vzgojiteljicami oz. učiteljicami (in s tem tudi 

vrtci oz. šolami) – le te nam sporočijo, katero tematiko bodo v prihodnje obravnavale v vrtcu 

oz. šoli. V knjižnici pripravimo knjižnično gradivo na to temo. Vzgojiteljica oz. učiteljica 

skupaj z otroki pride po pripravljeno gradivo (pri tem tudi vrnejo že prej izposojeno gradivo), 

ga pregledajo in otroci ga odnesejo v posebnih nahrbtnikih. Vse tako izposojene knjige dobijo 

tudi dodatne predmetne oznake v katalogu, da je iskanje naslednjič lažje.  

 

Zmoremo – čez ovire do oviranih; ozaveščanje polnočutnih otrok o slepih in slabovidnih 

Udeleženci spoznajo svet slepih in slabovidnih. Z uporabo v knjižnici izdelanih didaktičnih 

pripomočkov lahko udeleženci uvidijo, kaj pomeni biti slep ali slaboviden. Namen delavnice 

je videče udeležence opremiti z nekaterimi spoznanji o slepih in slabovidnih ter jim ta svet 

približati na čim bolj preprost način. S poznavanjem sveta slepih in slabovidnih spodbujamo 

njihovo vključevanje in sprejemanje. Predstavljamo tudi slikanice in drugo gradivo za slepe in 

slabovidne. Spoznavna delavnica je namenjena starejšim skupinam vrtcev in učencem do 

vključno 5. razreda osnovne šole. Začetek projekta: marec 2014. Več o projektu 

na: http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/ 

Projekt je bil predstavljen na 19. evropski konferenci o branju in pismenosti v Celovcu v 

Avstriji – Literacy in the new landscape of communication julija 2015; na Kulturnem bazarju 

v Ljubljani marca 2015; na konferenci o branju v Dublinu na Irskem - Literacy Association of 

Ireland Cumann Litearthachta na hÉireann septembra 2015; na 17. nordijski konferenci o 

branju v Turkuju na Finskem avgusta 2016 in na 5. mednarodni konferenci o branju in 

pismenosti v Moskvi v Rusiji aprila 2017. Dvakrat zaporedoma pa je bil projekt predstavljen 

še zaposlenim v vrtcih na Gorenjskem, ki so se ga udeležili na 17. in 18. strokovno-

družabnem srečanju v Radovljici, z naslovom: "Skupna je mladost" maja 2016 in 2017. V letu 

2018 je bil projekt predstavljen na konferenci International conference of librarians Library 

for Education of Smart Society, Klaipeda, Litva. V mesecu oktobru 2018 je bil projekt 

izveden v OŠ Bohinj (za vse učence od 1.-9. razreda) – v sklopu Evropskega dneva jezikov. 

Gostovanje v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, oktober 2018, Mednarodni dan bele palice 

z naslovom Kaj pa slepi in slabovidni? -obisk otrok iz vrtca in OŠ. Leta 2019 gostovanje v OŠ 

Poljane v Ljubljani, 1. razred – razred, ki ga obiskuje slepi deček. 

 

Spoznavajmo EU  

Tako smo naslovili sklop bibliopedagoških ur, v sklopu katerih otroci spoznavajo EU. 

•  Evropska umetnost 

Znotraj široke teme "umetnost" smo se osredotočili na obdobji barok in razsvetljenstvo. 

Otroci so povezovali slike glede na skupne značilnosti obdobja in vrste umetnosti. 

Primerno za otroke od 1. do 5. razreda OŠ. Trajanje vsaj tri ure. Izvedeno v letu 2019. 

• Priznani evropski pravljičarji in njihova dela 

Otroci lahko zavrtijo kolo, kjer spoznavajo, v kateri deželi so avtorji ustvarjali, prirejali in 

zbirali pravljice. Primerna je za otroke od 1. do 5. razreda OŠ, trajanje 45 minut. Začetek 

2017.Trajanje vsaj tri ure. Izvedeno v letu 2018. Trajanje vsaj tri ure. Izvedeno v letu 

2018. 

• EU – vsaka država ima svoje glavno mesto in vsako glavno mesto svojo znamenitost 

Popotovanje po različnih državah EU, na katerem spoznavamo zastave posameznih držav, 

njihove prestolnice in njih najpomembnejše znamenitosti. Poleg glavnih značilnosti vsake 

države se seznanimo s kratkimi vsebinami razstavljenih knjig tako za otroke, mladino kot 

odrasle. Primerna je za otroke od 5. do 7. razreda OŠ in za otroke od 7. do 9. razreda OŠ 

Janša. Trajanje: od 45 do 90 minut, odvisno od dogovora. Začetek 2017.  

 

http://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/


Beremo s knjižničarko 

Projekt Beremo s knjižničarko poteka že od šolskega leta 2005/06. Z njim smo želeli 

spodbuditi k branju nekatere učence OŠ Antona Janše šole s prilagojenim programom. Učenci 

vsak mesec doma preberejo določeno knjigo. Pri pouku slovenskega jezika se z učiteljico 

pogovorijo o vsebini, v knjižnici pa jim knjižničarka pripravi kviz in pogovor o knjigi. 

Projekt smo predstavili na:  33. kongresu Mednarodne zveze za mladinsko književnost 

(IBBY), v London  2012, z naslovom: Preseganje meja: prevodi in selitve; na  10. strokovnem 

posvetovanju Bralnega društva Slovenije: Tudi mi beremo, različni bralci z različnimi 

potrebami, v Ljubljani, septembra 2013; 18. evropski konferenci o branju  Novi izzivi – nove 

pismenosti, v Jonkopingu na Švedskem avgusta 2013,  Posvetu o lahkem branju (za osebe s 

posebnimi potrebami, ki težko berejo in razumejo navadna besedila), v Črni na Koroškem 

aprila 2013 in na posvetovanju Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, v Laškem 

oktobra 2013. 

 

Pravljične ure za učence nižjih razredov OŠ A. Janše 

Učenci v spremstvu učiteljev vsak mesec pridejo v knjižnico na pravljično uro. Poleg tega 

sodelujejo pri reševanju nagradnega vprašanja.  

 

Sodelovanje z vrtci 

Posamezni vrtci obiščejo knjižnico 1x mesečno  v dopoldanskem času, pa tudi v času, ko je 

knjižnica sicer zaprta (jo po dogovoru odpremo) - naš cilj je, da otroci pridejo v knjižnico, si 

izposojajo knjige in doživijo knjižnico kot prijeten, prijazen prostor, kamor se in se bodo radi 

vračali. Tudi to je del spodbude branja.  

Z nahrbtnikom v knjižnico, Pravljice v spremstvu lutk, igralne urice s knjigo, pravljične urice, 

predavanja za starše o pomenu branja izvajamo tudi v vrtcih. 

Vrtci in šole svoje igrice odigrajo tudi v knjižnici v okviru prireditev za otroke. 

 

Predavanja za starše in vzgojitelje 

Pripravili smo tudi posebna predavanja za starše, ki jih izvajamo na šolah in vrtcih.  

O pomenu branja:  na tem predavanju predstavimo, kako pomembno je branje, predlagamo 

tudi nekaj strategij, če otrok noče brati …; 

Pravljice, ki so staršem (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki staršem 

pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, smrt domače 

živali, odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, zapravljanje časa, meje pri gledanju 

televizije … 

Kvalitetno preživljanje prostega časa:  na tem predavanju predstavimo, kako si lahko s knjigo 

pomagamo, da prosti čas kvalitetno preživimo.  

Branje za zabavo: na tem predavanju predstavimo, kako spodbujamo otroke, da berejo in jim 

je branje v zabavo. 

Pravljice, ki so vzgojiteljicam (lahko) v pomoč: na tem predavanju predstavimo knjige, ki 

vzgojiteljicam pomagajo, ko nastopijo težave: ločitev, nov partner, rojstvo, smrt v družini, 

smrt domače živali, odhod v bolnico / k zdravniku / zobozdravniku, odvajanje od dude, 

navajanje na kahlico, medsebojni odnosi  … 

 

Sodelovanje s CUDV Radovljica 

Biseri CUDV Radovljica – vsakoletna razstava njihovih izdelkov v decembru v radovljiški in 

blejski knjižnici. 

V CUDV Matevža Langusa potekajo Pravljične urice od leta 2013, najprej z eno skupino, 

nato z dvema. V letu 2018 so potekale januarja in februarja, v letu 2019 sodelujejo 3 skupine, 

ki tudi obiščejo knjižnico v Lescah 2x letno.  



V CUDV Matevža Langusa potekajo kvizi od leta  novembra2015 dalje.  

 



Kvizi, superknjiga, križanke, zgibanke, nalepke … 

 

Mislice  

Mladi bralci lahko rešujejo miselne uganke. Vsak mesec jih čaka nov izziv, ki ga najdejo v 

svoji knjižnici. Če ga uspešno rešijo, jih z malo sreče čaka presenečenje. Začetek oktober 

2015.  

 

Zbistrimo um  

Ohranjanje in utrjevanje spomina je pomembno, da lahko upravljamo s časom, primerjamo 

preteklost s sedanjostjo ter s pomočjo shranjenih informacij predvidevamo in načrtujemo 

prihodnost. Brez spominskih sposobnosti bi se na vsako situacijo odzvali tako, kot da jo 

doživljamo prvič. Tako smo pripravili vaje za krepitev uma. Miselne vaje so sestavljene iz 

iskalnic, aritmetičnih ugank, dopolnjevank, rebusov, zavitih skrivalnic, številčno – črkovnih 

zank, sudokujev, križank in česa. Začetek: november 2016. 

 

Zlate hruške 

Zlata hruška je znak za kakovostne otroške in mladinske knjige, ki ga je uvedla Pionirska 

knjižnica pri Mestni knjižnici Ljubljana. V obilici knjižne produkcije je včasih težko izbrati 

knjigo, ki bo poleg bralnih užitkov prinašala tudi poučne, likovno zanimive, humorne, 

aktualne, življenjske, domišljijske in druge razsežnosti, ki pozitivno vplivajo na otroke in 

mladostnike, zato je znak Zlata hruška zelo dobrodošlo vodilo in pomoč otrokom, 

mladostnikom in staršem pri izbiri kakovostnih knjig. Začetek: september 2012. 

 

Knjige nagrajenih slovenskih avtorjev - rumene nalepke  

Številke nam govorijo, da naši bralci berejo bistveno več, kot je slovensko povprečje. V 

Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica je izposoja 20,57 v letu 2019 (v letu 2018 

20,20; slovensko povprečje za leto 2018 je11,28 izvodov na prebivalca, podatka za leto 2019 

še ni) - zajeti so prebivalci občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje). Ampak ni vse v količini, 

pomembna je tudi kakovost. In da bi se med knjigami lažje odločili za res kakovostne, smo z 

rumenimi nalepkami opremili knjige nagrajenih slovenskih avtorjev, na naši domači strani 

(www.rad.sik.si) pa smo dodali tudi seznam nagrad in nagrajencev. Natisnili smo tudi 

posebna bralna znamenja, da bi z njimi opozorili na te knjige naše bralce. Akcija poteka od 

leta 2007 dalje. Projekt je bil predstavljen na strokovnem posvetovanju  Knjižnica po mojem 

okusu: primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah, 18. 

november 2010 v Grosupljem.  

 

Zloženka Eno pravljico? Neeeee, raje tri!!! (razmišljanja o branju in še o čem) 

Da bo odgovor na vprašanje, kako naj otroka spodbujamo k branju, lažji, smo v knjižnici 

pripravili dve zloženki. Ena je namenjena staršem, katerih otroci šele vstopajo v svet branja, 

druga pa tistim staršem, ki se sprašujejo, kaj storiti, če otrok noče brati. Ena mogočih spodbud 

je tudi ta, da se otroci vključijo v aktivnosti za spodbujanje branja, ki potekajo v vrtcih, šolah, 

knjižnicah … V Občini Radovljica, od marca 2006 dalje,  zgibanke o branju priložijo k darilu, 

ki ga starši in otroci dobijo na sprejemu pri županu.  

 

http://www.rad.sik.si/


RAZNO 
 

Srečanja 

Knjižnica naj bi bila prijeten, svetel, prijazen, topel, družaben … prostor, kamor bi 

obiskovalci radi zahajali, se pomudili malce dlje, kot je nujno potrebno, se pogovarjali, 

srečavali … V matični enoti v Radovljici poteka pouk glasbene šole M. Kolar (ponedeljek in 

sreda) ter »TA VESELI KLUB« srečanja za otroke, stare od 5 do 11 let, kjer jih čaka veliko 

iger, zgodb, ročnih del in vsakovrstnih presenečenj (od januarja do maja 2019).  

 

Sodelovanje z drugimi inštitucijami (ki niso knjižnice, šole, vrtci, muzeji, kulturne 

ustanove): 

• Kresnička – krizni center za mlade v Lescah: sodelujemo pri programu njihovih 

gojencev. 

• Društvo za varstvo okolja Bled: pripravljajo predavanja v Knjižnici Blaža Kumerdeja 

Bled. 

• Ljudska univerza Radovljica:  

• Bralni klub - v okviru programa Medgeneracijskega centra poteka v radovljiški 

knjižnici; 

• v programu Medgeneracijskega centra Bled pripravljajo predavanja v Knjižnici 

Blaža Kumerdeja Bled. 

• CUDV Matevža Langusa: 

•  Biseri CUDV Radovljica – vsakoletna razstava njihovih izdelkov v decembru 

v radovljiški in blejski knjižnici; 

• pravljične urice, 

• kvizi. 

• V sodelovanju z društvom HOSPIC smo pripravili:  Hospickafe: to je druženje, na 

katerih se pogovarjamo o tematikah hospica: življenju in minevanju, rojstvu in smrti, 

vrednotah, sreči in nesreči, bolezni in zdravju. Hospicafeji potekajo v knjižnicah Bled, 

Lesce in Radovljica. 

• Zdravstveni dom Radovljica pripravlja predavanja na temo zdravja, od oktobra 2018 

dalje. 

• Zdravstveni dom Bohinjska Bistrica pripravlja predavanja na temo zdravja od oktobra 

2019 dalje. 

• Medgeneracijsko branje: v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo, Bralno značko in 

osnovnimi šolami Lesce, Radovljica ter Gorje beremo izbrane knjige učitelji, učenci, 

starši in knjižničarji. 

• Dom Janka Benedika Radovljica:  

o izposoja knjig oskrbovancem enkrat tedensko, 

o predstavitev knjige po izboru knjižničarke enkrat mesečno (Knjiga, moja 

prijateljica), 

o branje osnovnošolcev stanovalcem v domu – knjižničarka poskrbi za primerne 

knjige, 

o stanovalci rešujejo Zbistrimo um – posebno mesto v domu. 

• Sodelovali smo s Turističnim društvom Begunje in v okviru tradicionalne prireditve na 

Venerini poti O kresi se dan obesi na gradu Kamen pripravili Pravljično urico. 

• V okviru prireditve U konc sveta so pravljice doma, ki poteka v okviru mednarodnega 

Festivala alpskega cvetja, smo pripravili ustvarjalno delavnico Čebelica, kjer so otroci 

izdelovali čebelico, naredili smo igro Tri čebelice v vrsto in kuliso, kjer so se otroci 

lahko fotografirali. 



• V sodelovanju s Slovenskim društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke:  

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; program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda;  začetek: 

januar 2016; poteka v knjižnici v Radovljici (2019: od januarja do maja 2x mesečno, 

od junija dalje 1x mesečno)  in v Bohinjski Bistrici (2019: 1x mesečno od januarja do 

junija). Začetek: 2016 v radovljiški knjižnici in 2017 v bohinjski. 

• Pisano (Petra Arula): 

o Jogica za dojenčke: Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi 

masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč ter občutke zaznavanja telesa v 

prostoru; Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s samimi 

seboj; vadbo za dojenčke vodi Petra Arula. (začetek 2016). 

o Pravljična jogica za dojenčke: Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se 

radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje, petje oma, masažo, ki je 

prilagojena posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih, 

vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajajo na teh uricah. Za zdravje in 

boljšo osredotočenost; (začetek 2016). 

o Predavanje za mamice, (začetek 2016). 

• Alenka Benedik, Inštitut za dojenje Rumina  

o Mama – mami: srečanje za mamice z dojenčki: vsako prvo in tretjo sredo v 

mesecu ob 10.00 (začetek: januar  2019) 

• Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici. 

o Angleške pravljice: Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se otroci 

učijo novih besed , pesmic  … skupaj s starši. Namenjena je otrokom od 1. do 

6. leta. (začetek januar 2019). 

o Angleščina za mamice in dojenčke: Ura pogovora v angleščini za mamice in 

dojenčke. Vsak mesec  razpravljajo o drugačnih temah, raziskujejo kulturne 

razlike …(začetek  april 2019). 

• V sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije smo pripravili razstavo Knjigovanje: 

Društvo slovenskih pisateljev vsako leto razpiše natečaj z naslovom Moj najljubši 

slovenski književni lik in pozove vrtce in osnovne šole v Sloveniji in zamejstvu, da v 

šoli izdelajo ročno lutko ali marioneto najljubšega slovenskega knjižnega junaka. 

Nagrajene lutke so bile prvič razstavljene v radovljiški knjižnici v decembru 2018, 

zdaj je prireditev tradiciona in poteka vsako leto. Na otvoritvi sodeluje pisatelj, 

udeležijo pa se je učenci OŠ A. Janše in učenci OŠ A. Linharta Radovljica. 

• V sodelovanju z Društvom slovenskih književnih prevajalcev smo izvedli Noč knjige. 

• V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo  in Triglavskim narodnim parkom ter v 

okviru festivala Brati gore smo pripravili pravljico in likovno delavnico Berimo gore z 

otroki! V radovljiški knjižnici in razstavo Brati gore v bohinjski knjižnici;  

• Festival miru v okviru mednarodnega srečanja pisateljev  PEN: ob Mednarodnem 

srečanju pisateljev na Bledu, tokrat je bilo 51., pripravimo literarni večer udeležencev, 

poskrbimo za prevode, predstavitev in pogostitev.  

• Sodelovali smo z Območnim združenjem Rdečega križa Radovljica: 

o strokovno predavanje Kako ukrepamo ob zaznavanju nasilja; 

o ob prvem svetovnem dnevu oživljanja, 16. oktobrom, začetek 2018. 

• Sodelovali smo pri projektu  Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga je organizirala 

Bralna značka Slovenije – ZPMS, začetek 2018. 

• V sodelovanju z Društvom Radi pišemo z roko  smo izvedli predavanje Skrita sporočila  v 

pisavi in teden  pisanja z roko, začetek tedna pisanja z roko: 2018. 

Božena Kolman Finžgar 


