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Razstave za odrasle

Ves mesec
Radovljica, 

2. nad-
stropje

Naj vedo ljudje o Francozih: Ilirske province (1809 – 1813) 
Kmalu bo minilo 210 let, odkar smo bili Gorenjci prvič in zadnjič Francozi. Naši predniki nad njimi 
niso bili preveč navdušeni, čeprav jim ni bilo hudega. Naklonjen pa jim je bil Valentin Vodnik, ki 
je Napoleonu posvetil pesem Ilirija oživljena. Manjša razstava Naj vedo ljudje o Francozih: Ilirske 
province (1809–1813), ki sta jo pripravili Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan iz Gorenjskega muze-
ja, predstavlja spomine na francoske čase. Vabljeni, da poiščete sledi Francozov na Gorenjskem!

Ves mesec
Bohinjska 

Bistrica, 
Srednja vas

30 let samostojne Slovenije
Ob 30-letnici samostojne Slovenije se praznovanju pridružujemo tudi v knjižnici z razstavo gradiva, 
ki bo na ogled do konca avgusta. Vabljeni!

Ves mesec Bled

Vitrina ustvarjalnosti 
Imilsy Arencibia Hernandez z Bohinjske Bele izdeluje junake risanih filmov. Z napisi poskrbi tudi 
za dekoracije otroških sob, rojstnodnevne zabave, druge svečanosti in priložnostne dogodke. Njeni 
izdelki so iz stiroporja, obdelani in pobarvani v različnih velikostih.  

Ves mesec
Bohinjska 

Bistrica, 
Srednja vas

Občina Bohinj praznuje 
Občina Bohinj praznuje občinski praznik 26. avgusta. Posvečen je spominu na pohod štirih srčnih 
mož, ki so na ta dan, leta 1778, prvič stopili na 2864 m visok Triglav. Vsi štirje možje so bili iz Bohinja: 
Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitzer. Njim je posvečen tudi spomenik 
na Ribčevem Lazu, kjer štirje možje složno stojo in ponosno gledajo proti Triglavu. Vabimo vas, da si 
ogledate razstavo posvečeno štirim srčnim možem.

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 Pozdrav z morja 
Članica leške knjižnice je na ogled postavila fotografije morskih počitnic.

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
Bralni izziv 
Od 1. julija do 31. avgusta vas vabimo na poletno pustolovščino. Izberite knjigo avtorja iz izbrane 
države, preberite vsaj 4 dela in osvojite nagrado.

Ves mesec vse enote
Zbistrimo um 
Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddaj-
te v svoji knjižnici, in z malo sreče vas čaka presenečenje. 

Za prijetno ohladitev v vročih poletnih dneh poskrbita dve 
ledeno čajni mešanici, Frozen in Aloha.
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Razstave za otroke

Ves mesec Radovljica
Življenje je mavrica 
Likovna razstava učencev OŠ ATL Radovljica iz oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda 
matične šole in podružnični šoli Ljubno ter Mošnje.

Ves mesec
Radovljica, 
pravljična 

soba

Podvodna dežela
Vabljeni v podvodno deželo, kjer lahko z ribicami zaplavate med slikanicami, skupaj z morsko 
deklico raziskujete poučne knjige, potapljača naučite novih angleških besed, s hobotnico prelistate 
revije … A pozor! Pazite, da vas ne zgrabi gromozanski morski pes! Grrr! 

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

Ves mesec Kropa
Zmaji 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Metulji Vrtca Kropa, pod mentorstvom Nataše Pogač-
nik in Anite Kuhn.

Ves mesec Gorje Slovenija, vse najboljše 
Literarno - likovna razstava učencev podaljšanega bivanja OŠ Gorje. 

Ves mesec vse enote
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.

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.

Za prijetno ohladitev v vročih poletnih 
dneh poskrbita dve ledeno čajni mešanici, 

Frozen in Aloha.


