mesečni program
April 2021

Prireditve za odrasle
Sreda, 7. 4.,
10:00

splet

Sreda, 21. 4.,
10:00

splet

Petek, 23. 4.,

splet

Kaj storiti, če otrok zavrača 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.

Odstavljanje in dojenje po prvem letu

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

Noč knjige

Na naši spletni strani in družbenih omrežjih boste lahko spoznali naj knjige nekaterih naših knjižničarjev.

Knjižni sejem

Ob tretji obletnici otvoritve nove knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne »rojstnodnevne« ugodnosti. Pred knjižnicama v Radovljici in na Bledu bo potekal knjižni sejem, na katerem
bomo po simbolični ceni prodajali odpisano gradivo. S sejmom se pridružujemo vseslovenski akciji
kupovanja in podarjanja knjig ob svetovnem dnevu knjige.

Sobota, 24. 4.,
09:00

Bled in
Radovljica

Sobota, 24. 4. in
ponedeljek, 26. 4.

vse enote in Ob tretji obletnici otvoritve nove knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne »rojstnodnevsplet
ne« ugodnosti. Vse nove člane čaka ugodnost brezplačnega prvega vpisa v knjižnico. Odlična
priložnost, da vstopite v dom tisočerih zgodb!

Brezplačni prvi vpis

Življenje tisočerih zgodb
Ponedeljek, 26. 4.

splet

Ob tretji obletnici selitve Knjižnice Radovljica na Vurnikov trg, bomo v kratkem dokumentarnem
filmu z naslovom Življenje tisočerih zgodb, besedo dali bralcem in uporabnikom knjižničnih
prostorov. Kakšne zgodbe se razkrivajo za zidovi radovljiške knjižnice boste lahko izvedeli v filmu,
ki je nastal pod okriljem filmske produkcije SOOS, mladih filmskih ustvarjalcev, ki se uveljavljajo v
slovenskem filmskem prostoru.

Razstave za odrasle
Zgodovinski utrinki iz »Linhartovih listov« in »Radolčana«

Ves mesec

Ves mesec

Radovljica,
3.
nadstropje

Avtorji iz Radovljice že skoraj dve desetletji ustvarjajo »Linhartove liste«, ki se jim je decembra
2009 pridružil še »Radolčan«. Doslej je izšlo že 52 številk »Linhartovih listov« in 16 številk »Radolčana«. Ustvarjalci na svoje stroške poskrbijo za natis 125 ročno spetih izvodov, ki jih nato razpošljejo
po pošti ali osebno dostavijo bralcem. Vsi izvodi so brezplačni, saj je finančni vložek večkratno
poplačan z uredniško svobodo in zadovoljstvom ob pozitivnih odzivih prijateljev, ki jih objavljene
teme zanimajo. Ker v igri ni denarja, tudi politike ni blizu, zato se je ta način delovanja oz. zalaganja
publikacije izkazal kot najboljši v obstoječih razmerah, pravijo avtorji in založniki teh unikatnih
radovljiških publikacij. Razstavo je pripravil mag. Jure Sinobad.

V 'FIGL' po film

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

Ves mesec

Ves mesec

Ves mesec

Ves mesec
Ves mesec

Potujoča razstava o Blažu Kumerdeju, slovenskem razsvetljencu, pedagogu in jezikoslovcu, je nasRadovljica, tala leta 2010 v sodelovanju Muzejev radovljiške občine – Mestnega muzeja Radovljica, Občine
2.
Bled in Zavoda za kulturo Bled. Obsega deset panojev, na katerih so na kratko predstavljeni
nadstropje evropske in slovenske razmere ter Bled v drugi polovici 18. stoletja, sodobna dogajanja na področju
šolstva ter rodbina, življenjska pot, tiskana in rokopisna dediščina Blaža Kumerdeja in zgodovinski
spomin nanj. Razstava ohranja spomin na čas slovenskega preporoda.

Utrinki

Radovljica,
Razstavljene bodo fotografije z utrinki iz enega ali več programov Ljudske univerza Radovljica.
pritljičje
Pustite se presenetiti.
Bled

10. april - praznik občine Bled

Ob občinskem prazniku bomo pripravili razstavo knjig, ki so izšle v letu 2019 in 2020 in domoznansko predstavljajo Bled in leposlovje o Bledu. Poiskali bomo tudi dela domačih avtorjev.

Bohinjska Triglavski narodni park
Bistrica,
Letos obeležujemo 40-letnico prvega zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP) in 60-letnico
Srednja vas razglasitve Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park.
Lesce

Vrtiljak knjižničnih svetov

Razstava raznolikega gradiva, ki ga najdete v naši knjižnici in si ga lahko tudi izposodite na dom.

Ta veseli knjižni svet
1. 10.–30. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

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. Rok za
oddajo ocenjevalnih listov je 30. april.

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.

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
1., 2., in 3. 4.,

Ponedeljek, 5., 12.,
19., 26. 4.,
17:00

Mednarodni dan knjig za otroke
splet

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki je 2. aprila, smo vam pripravili tri spletne ustvarjalne
delavnice za otroke na temo pomladi. Izdelovali bomo vesele ptičke, zanimive lisičke in mavrične
vetrnice. Ogledate si jih lahko na naši spletni strani ter družbenih omrežjih.

Angleške pravljice
splet

Spletna pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in
se predvsem dobro zabavali.
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

2., 3., 6., 9., 10., 13.,
16., 17. in 20. 4.
17:00-20:00

splet

Sobota, 24. 4. in
ponedeljek, 26. 4.

vse enote
in 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.

Brezplačni prvi vpis

Ob tretji obletnici otvoritve nove knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne "rojstnodnevne" ugodnosti. Vse nove člane čaka ugodnost brezplačnega prvega vpisa v knjižnico. Odlična
priložnost, da vstopite v dom tisočerih zgodb!

Razstave za otroke
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Radovljica,
pravljična
soba

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

Ustvarjalni svet skozi otroški pogled

Učenci POS Bohinjska Bela in POS Ribno so ustvarili pisano paleto izdelkov, ki si jih v mesecu aprilu
lahko ogledate v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled. Vabljeni!

Vrtčevski živžav

V mesecu aprilu bo v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled razstava izdelkov otrok Vrtca Bled. Vabljeni!

Mavrična pravljična soba

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

Vreme

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Metulji Vrtca Kropa, pod mentorstvom Nataše Pogačnik in Anite Kuhn.

Kraljična na zrnu graha

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. razreda POŠ Begunje z učiteljicama Doris Lapanja in Simono
Prek.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

1. 9.–31. 5.

vse enote

Bele vrane

Razstava nagrajenih otroških in mladinskih knjig.

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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