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Prireditve za odrasle
Sreda, 6. 1., 
10:00 splet

Materinstvo in partnerstvo  
Spletna predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma, število mest je omejeno. 
Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Torek, 12., 19., 26. 1. splet
Literarni utrinki  
Ob torkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite domačim literarnim ustvarjalcem, ki vas bodo 
popeljali med vrstice svojih del.

Sreda, 20. 1., 
10:00 splet

Prehrana in skrb zase v času dojenja  
Spletna predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma, število mest je omejeno. 
Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Razstave za odrasle

Ves mesec
Radovljica, 

pritličje in 3. 
nadstropje

Vsak otrok je umetnik in v vsakem učitelju je še nekaj otroka 
Učenci Osnovne šole Antona Janše Radovljica se bodo predstavili z deli, ki so plod timskega dela. 
Lutke, scenski rekviziti in dekorativna dela večjih dimenzij. Ena izmed značilnosti dela v šoli je pove-
zovanje med oddelki in različnimi starostnimi skupinami. Poudarek je na ustvarjalnem procesu, ki 
se le skupaj lahko sestavi v celoto. Na ogled bodo tudi fotografije ustvarjalnega procesa, ki  je že več 
let stalnica pri delu likovne umetnosti na tej šoli. Mentorica: Tadeja Rozman Peternel.

Ves mesec
Radovljica, 

2. 
nadstropje

Anton Tomaž Linhart (1756—1795): »Zdaj premišljujem o tem, kako bi mogel posta-
ti znan.« 
Razstava o Antonu Tomažu Linhartu, ki sta jo skupaj pripravila nekdanji Slovenski gledališki 
muzej in Mestni muzej Radovljica, nas popelje v 18. stoletje, v čas velikih sprememb. Ena osrednjih 
osebnosti tega obdobja na Kranjskem je bil Radovljičan Anton Tomaž Linhart (1756–1759), razsvet-
ljenec in intelektualec, najpomembnejši slovenski preroditelj, prvi slovenski dramatik (Županova 
Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi), oče slovenskega gledališča in znanstvenega zgodovino-
pisja.  

Ves mesec Radovljica, 1. 
nadstropje

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. Ta mesec bodo z vami filmi biografij žensk.

18. 1.–20. 2. Radovljica, 
Kropa

Teden pisanja z roko 
Prepoznavanje črk in besed, abstraktnega mišljenja in spomina, se izboljšuje s pomočjo pisanja z 
roko. Zato smo vas v tednu pisanja z roko povabili, da skupaj z nami oblikujete steno lepih misli.

Ves mesec Bled

110 let javne ljudske knjižnice v Radovljici
O začetku čitalnic, bralnih društev in ustanavljanju prvih knjižnic v radovljiškem okraju, 110. oble-
tnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici, o začetkih strokovne knjižničarske službe 
ter nastanku knjižnične mreže v občinah Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje je razstavo pripravil mag. 
Jure Sinobad.

Ves mesec Gorje Zdravje
Razstava knjig o zdravem načinu prehranjevanja in rekreaciji.
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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 šest proznih del in eno pesniško zbirko.

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. 

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 17. 1. 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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Prireditve za otroke

Razstave za otroke

Ves mesec
Radovljica, 
pravljična 

soba

Zimska pravljična dežela 
Snežaki, jelenčki in ostale zimske živalice vas letošnjo zimo pričakujejo v zimski pravljični deželi. 
Zasnežene in zimsko obarvane pravljice, risanke in pesmice najdete v preoblečeni pravljični sobi 
radovljiške knjižnice.

Ves mesec
Bohinjska 

Bistrica, 
Srednja vas

Rad imam Bohinj
Skupaj z učenci od 1. do 4. razreda smo v šolskem letu 2013/2014 v okviru bibliopedagoških ur 
spoznavali Bohinj.

Ves mesec Lesce
Utrinki z delavnic Hrana in prehranjevanje v šoli in na daljavo 
Mlade kuharice drugih in tretjih razredov Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce z mentorico Marijo 
Slavec Konda in starši.

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 …

Ponedeljek, 4., 11., 
18., 25. 1., 
17:00

splet

Angleške pravljice 
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se pred-
vsem 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.

Četrtek, 14., 21., 
28. 1. 
 splet

Pravljične minutke 
Ob četrtkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite domačim ustvarjalcem, ki bodo v družbi Knjiž-
ka prebirali svoja dela za otroke.

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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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 17. 1. 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.


