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Prireditve za odrasle

Sreda, 2. 6., 
10:00 splet

Se tudi tvoj malček še vedno zbuja?  
Spletna predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma, število mest je omejeno. 
Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Sreda, 16. 6.,
10:00 splet

Uvajanje v vrtec  
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

Vurnikova pot po Radovljici 
Razstava zmagovalnega natečajnega dela študentov Fakultete za arhitekturo, ki so ob lanskih Vur-
nikovih dneh pripravili Vurnikovo pot po Radovljici, ki združuje različne vidike njegovega ustvarja-
nja in novejše interpretacije.

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. nadstropju radovljiške enote. Ta mesec vam predstavljamo slovenske filme.

Junij in julij Knjižnica 
Bled

Melita Vovk osebno 
Razstava z imenom Melita Vovk osebno, za katero je izbor pripravila njena hči, prav tako aka-
demska slikarka, Ejti Štih, bo v juniju in julija po sklopih na ogled na več lokacijah hkrati, v blejski 
knjižnici bodo razstavljene izbrane ilustracije. Razstava bo prikazala tudi tisti del njenega opusa, ki 
ni bil namenjen javni predstavitvi.  

1. 5.–18. 6. Bohinjska 
Bistrica

Albin Polajnar, Slikar Bohinja 
V Muzeju Tomaža Godca je na ogled razstava Albin Polajnar, Slikar Bohinja. V njegovih delih se 
kaže velika navezanost na bohinjsko pokrajino in lepoto narave, ki se odraža v močnih tonih in 
ekspresivnim izrazom. Na razstavi so predstavljena predvsem dela Bohinjskega jezera in okolice. 
Razstava, ki jo je pripravaila Ana Debeljak iz Gorenjskega muzeja, bo v Muzeju Tomaža Godca 
na ogled do 18. junija 2021. V knjižnici Bohinjska Bistrica pa si lahko v tem času ogledate gradivo o 
njem in njegovem delu.

15. 5.–31. 8. Bohinjska 
Bistrica

Blišč in beda u kon'c sveta 
Letos mineva že desetletje, odkar je hotel Zlatorog zaprl svoja vrata. V času svojega blišča je živel 
različne zgodbe: od naravnega klimatskega zdravilišča do planinske postojanke, od protokolarnega 
objekta do eko hotela. Dokumentarna razstava Blišč in beda u kon'c sveta, ki sta jo pripravili Anja 
Poštrak in mag. Barbara Kalan iz Gorenjskega muzeja, prikazuje več kot stoletje njegove zgodovi-
ne. Vabljeni, da tik pred prihajajočo prenovo hotela zopet obudite spomine na nekdanje čase.

Ves mesec Lesce
Počitniško popotovanje po Kalabriji 
Članica leške knjižnice, Saša Slamnik, je na ogled postavila fotografije počitniškega popotovanja po 
Kalabriji.
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Razstave za odrasle

Junij-september vse enote

Pokukajte med vrstice Josipa Jurčiča 
Pokukajte med vrstice avtorja prvega slovenskega romana in naj ob 140. obletnici smrti znova 
zaživijo njegove besede! V naslednjih mesecih se preizkusite v štirih nagradnih kvizih. Rešite 
jih na spletu ali pri izposojevalnem pultu v naših enotah. Ob vsakem boste prejeli opojno dišeče in 
okusno darilce.

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. 

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, 

3. nad-
stropje

Moja prva knjiga 
Kultura je pesem, je melodija, je zgodba in ples. Je slika, beseda, nasmeh in spomin. Je ohranjanje 
tradicij, spoštovanje in druženje. V času pouka na daljavo so učenke in učenci 5. razreda OŠ Antona 
Tomaža Linharta Radovljica pod vodstvom mentoric Maje Tolo, Nataše Zonik, Helene Stare, Davi-
de Dermota, Metke Urh in Viktorije Zurnič ustvarjali svoje prve knjige pravljic.

Ves mesec Kropa
Dom
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Pikapolonice Vrtca Kropa, pod mentorstvom Doroteje 
Škriba in Maje Kouter.  

Ves mesec Begunje Skok v poletje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b razreda POŠ Begunje z učiteljico Jano Vouk.

Ves mesec Srednja vas
Svet čebel 
Zanimivi podatki o življenju čebel, čebelarstvu v Bohinju in mednarodno priznanem čebelarju Janu 
Strgarju iz Bohinja.

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.

Ves mesec Gorje

Nagrada desetnica 2021 
Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki je namenjena uveljavljanju izvirnega 
otroškega in mladinskega leposlovja. Podeljuje jo društvo slovenskih pisateljev. V Knjižnici Gorje si 
v juniju lahko ogledate razstavo letošnjega izbora del za nagrado desetnica 2021.

1., 4., 5., 8., 11. in 
12. 6.
18:00-20:00

splet

Lego robotika
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 podpi-
rajo prav vsi seti. Prijave sprejemamo na naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Četrtek, 3. 6. splet
Pravljične minutke
Ob četrtkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite domačim ustvarjalcem, ki bodo v družbi Knjiž-
ka prebirali svoja dela za otroke.

Ponedeljek, 7., 14., 
21. 6., 
17:00 

Radovljica, 
pravljična 

soba

Angleške pravljice 
Ponovno v živo v knjižnici! Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili 
novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, 
Američanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici.
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Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do elektronskih zbirk z 
oddaljenih lokacij (zunaj knjižnice, od doma, iz službe). Preverite 
na naši spletni strani.

Razstave za otroke

10. 6.–10. 9. vse enote

Poletavci 
Poletavci – poletni bralci (otroci od 7. do 12. leta) in NajPoletavci (od 13. do 16. leta) preživijo poletje 
v družbi svojih najljubših knjig in revij. Med poletnimi počitnicami 30 dni berejo 30 minut na dan. 
Poletavci izpolnjujejo bralni seznam, ki ga s podpisom potrdijo odrasli. NajPoletavci oddajo spletni 
obrazec za 3 prebrane knjige. Vsi udeleženci pridobijo super navado: branje in majico rdeče barve. 
Glavna nagrada, ki jo izžrebamo na zaključni prireditvi, je elektronski pikado. Prispeva ga podjetje 
Hervis.


