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Prireditve za odrasle
Vsak torek

splet

Sreda, 3. 3.,
10:00

splet

Sreda, 17. 3.,
10:00

splet

Literarni utrinki

Ob torkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite domačim literarnim ustvarjalcem, ki vas bodo
popeljali med vrstice svojih del.

Kako preiti na polno dojenje?

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

Kako v skrb za dojenčka vključiti partnerja?

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
Vsak otrok je umetnik in v vsakem učitelju je še nekaj otroka
Ves mesec

Radovljica,
3. nadstropje

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 povezovanje 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.

Mozaična pot

Ves mesec

Ves mesec

Košček za koščkom, korak za korakom. V povezovanju kraja, umetnosti in ljudi. Vabljeni na sprehod
po Mozaični poti, razstavi modernega mozaika mladih ustvarjalcev Mladinskega dnevnega centra
Radovljica,
KamRa pod mentorstvom Urške Ambrožič Potočnik. Razstava bo postavljena v izložbenih oknih na
pritličje, 1. in
več lokacijah po Radovljici. V knjižnici bo na ogled fotografska razstava, delovni proces ustvarjanja
2. nadmozaikov in mozaične mizice, ki jih boste ob obisku knjižnice lahko videli tudi v 1. in 2. nadstropju.
stropje
Projekt poteka pod okriljem Ljudske univerze Radovljica, v sklopu doživljajskega projekta za
mlade - »Bi rad znal organizirati event?« pod mentorstvom Urške Ambrožič Potočnik in Ane Pirih.
Financiran je s strani Občine Radovljica in Urada za mladino.

V 'FIGL' po film

Radovljica, 1.
Pričarajte si tematske filmske večere z zakladi iz naše sobe za film in glasbo ('FIGL'), ki je v 1. nadstronadstropje
pju radovljiške enote. Ta mesec vam predstavljamo »Zlata leta Hollywooda«.

Blišč in beda u kon'c sveta
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Kropa

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 mogoče lahko celo ponovili. Od blišča do
bede in novega upanja vas bosta skozi spomine, mnoge fotografije in zanimive predmete na razstavi Blišč in beda u kon'c sveta popeljali mag. Barbara Kalan in Anja Poštrak iz Gorenjskega muzeja.

Japonska v sliki in besedi

Članica leške knjižnice, Saša Slamnik, je na ogled postavila fotografije Japonske.

Naj 2020

Razstava najbolj branih knjig v letu 2020.
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Razstave za odrasle
Ves mesec

Bohinjska 150-letnica rojstva Frana Saleškega Finžgarja
Bistrica,
9. februarja 1871 se je v Doslovčah pri Breznici rodil slovenski pisatelj, dramatik, prevajalec in duhovSrednja vas nik Fran Saleški Finžgar. Kot kaplan je služboval tudi v Bohinju. Vabljeni na ogled razstave.

Ves mesec

vse enote

1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Pesnica meseca

Vljudno vas vabimo, da v mesecu marcu vsak dan odprete katero izmed pesniških zbirk in preberete
pesem tedna pesnice Ingrid Peinkicher.

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 18. 3. 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
Ponedeljek, 1., 8.,
15., 22. 3.,
17:00
Vsak četrtek

Petek, 5., 12., 19.,
26. 3
17:00

Angleške pravljice
splet

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.

Pravljične minutke

Ob četrtkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite domačim ustvarjalcem, ki bodo v družbi
Knjižka prebirali svoja dela za otroke.

Lego robotika
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. Prijave sprejemamo na naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Razstave za otroke
Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

Radovljica,
pravljična
soba

Ves mesec

vse enote

1. 9.–31. 3.

vse enote

Kraljična na zrnu graha

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. razreda POŠ Begunje z učiteljicama Doris Lapanja in Simono
Prek.

Bele vrane

Razstava nagrajenih otroških in mladinskih knjig.

Mavrična pravljična dežela

Skozi mavrico vstopite v pravljično deželo, kjer vas pričakujejo čebelice, metuljčki in druge travniške
živalice. Pomladne pravljice, risanke, pesmice in poučne knjige najdete v preoblečeni pravljični sobi
radovljiške knjižnice.

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 …

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 18. 3. 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.
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