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Prireditve za odrasle

Sreda, 5. 5., 
10:00 splet

Kako porod vpliva na 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.

Torek, 11., 18., 25. 5., splet
Literarni utrinki  
Ob torkih na naših družbenih omrežjih prisluhnite domačim literarnim ustvarjalcem, ki vas bodo 
popeljali med vrstice svojih del.

Sreda, 19. 5.,
10:00 splet

Gosta hrana: kašice ali BLW?  
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

Iskanje smisla v nesmislih 
Svoja dela bodo pokazali dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, ki se izobražu-
jejo v programu medijski tehnik. Nastala so pri strokovnih predmetih v času šolanja na daljavo in 
odražajo njihovo doživljanje in dojemanje današnjega časa.

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.

Ves mesec Knjižnica 
Bled

Mogočna drevesa v blejskih parkih 
V blejskih parkih rastejo stara, mogočna drevesa. Glavni blejski park je leta 1890 zasnoval dunajski 
krajinski arhitekt švedskega rodu Carl Gustav Svensson, leto kasneje sta Matevž in Joža Čop uredila 
še Zdraviliški park. Zadnja leta pa zanje odlično skrbijo dr. Jan Bizjak in sodelavci. Nekaj mogoč-
nih lepotcev, ki jih je Živa Rant ujela v svoj fotografski objektiv, si v mesecu maju lahko ogledate v 
Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled. Vabljeni!

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. 5. 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.
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Razstave za odrasle

Ves mesec Gorje

Knjige o vrtnarjenju in obrezovanju rastlin 
Za majsko razstavo v Knjižnici Gorje smo zbrali in razstavili nekaj vrtičkarskih knjig; knjig, ki jih 
mora prebrati vsak vrtičkar, saj stvari lahko vedno izboljšamo, se kaj novega naučimo in kaj novega 
poizkusimo. 

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 Lesce
Pomlad 
V mesecu maju bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 5. a razreda OŠ F. S. Finžgarja 
Lesce pod mentorstvom Melite Jensterle.

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

Ves mesec
Radovljica, 
pravljična 

soba

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 radovlji-
ške knjižnice.

Ves mesec Begunje Majsko cvetje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a razreda POŠ Begunje z učiteljico Ano Palovšnik. 

Ves mesec Srednja vas
Pomlad diši 
Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Srednja vas z učiteljicami Jožico Kašca, Marijo Medja, 
Sabino Jeklar, Mojco Odar in Natašo Korošec.

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. 5. 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, 3., 10., 
17., 24., 31., 5., 
17:00 splet

Angleške pravljice 
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.

4., 7., 8., 11., 14., 15., 
18., 21., 22., 25., 28., 
29. 5.
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, 13., 20., 
27. 5. splet

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


