mesečni program
September 2021

Prireditve za odrasle
Torek, 7., 14., 21. in
28. 9.,

splet

Jezikovna popotovanja

V mesecu, v katerem obeležujemo evropski dan jezikov (26. 9.), vas vabimo na spletna jezikovna
popotovanja s slovenskimi prevajalci.

Slovenija – evropska gastronomska regija 2021

Torek, 21. 9.,
19:30

Sobota, 25. 9.,
09:00-12:00

Kulinarika dobiva na polju turizma, kulturne dediščine in razvoja podeželja zelo pomembno
Radovljica,
vlogo, kar so prepoznali tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Dogodek bo popestrila tudi
dvorana
predstavitev RAGOR-jevih kulinaričnih projektov, certifikata Bohinjsko/From Bohinj in utrip
dogajanja na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica. Vljudno vabljeni!
Radovljica
in Bled

Knjižni sejem

V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja organiziramo jesenski knjižni sejem pred knjižnicama v Radovljici in na Bledu, kjer bomo po simbolni ceni prodajali dobro ohranjeno odpisano
gradivo. Vljudno vabljeni!

Razstave za odrasle
Kuham DOMAče
Ves mesec

Radovljica,
pritlitčje

Ves mesec

Radovljica,
3.
nadstropje

Kulinarika dobiva na polju turizma, kulturne dediščine in razvoja podeželja zelo pomembno vlogo,
kar so prepoznali tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. S projektom KUHAM DOMAče si
prizadevajo ohranjati in širiti znanja priprave tradicionalnih domačih jedi. Znanja in izkušnje, ki
jih udeleženci osvojijo na delavnicah ostanejo dokumentirana v obliki e-knjižic receptov, filmčkov
in razstave, ki združuje utrinke kulinaričnih aktivnosti, pripovedovanja domačih kuharic in recepte
izbranih jedi iz delavnicah. Razstava bo na ogled v pritličju radovljiške knjižnice.

Kulinarično ustvarjanje

Projektu Slovenija – evropska gastronomska regija 2021 se pridružujejo tudi na Srednji gostinski
in turistični šoli Radovljica. Vabimo vas na ogled razstave, kjer bo predstavljen utrip dogajanja
strokovnih modulov v šoli in dogodkov izven šole.

Gabrijela Zupan - Vršanova Jela, legendarna šolska kuharica
Ves mesec

Bled

Dolgoletna kuharica na podružnični OŠ Ribno je skrbela za veliko več kot le to, da učenci niso bili
lačni. Na razstavi, ki jo je pripravil Damjan Mulej, boste spoznali njeno delo in šolske malice v 70-ih
in 80-ih letih prejšnjega stoletja.

Angela Zupan - mama kremšnita
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Radovljica,
2. nadstropje,
Stara Fužina,
Bohinjska
Bistrica,
Srednja vas

Angela Zupan iz Ribnega se je umetnosti priprave Blejske kremšnite učila pri njenem izumitelju. V
38-ih letih (1967-2005) dela v slaščičarski delavnici Park hotela na Bledu jih je spekla več milijonov.
Razstavo o njenem delu in simbolu Bleda je pripravil Damjan Mulej.

Bohinjsko/From Bohinj

Certifikat Bohinjsko/From Bohinj zagotavlja izvirnost z geografskim poreklom. Lokalne kulinarične posebnosti z območja Bohinja so sir mohant, bohinjski sir (vrsta ementalskega sira), zaseka s
klobaso in žganci iz moke avtohtone sorte koruze trdinke. Vabljeni na ogled znamke Bohinjsko /
from Bohinj, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Katico Mikelj (Društvo kmečkih žena in deklet v
Bohinju) in s katero se pridružujemo projektu Slovenija - evropska gastronomska regija 2021.
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Razstave za odrasle
Pokukajte med vrstice Josipa Jurčiča
Ves mesec

vse enote

8. 9.-10. 10.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Pokukajte med vrstice avtorja prvega slovenskega romana in naj ob 140. obletnici smrti znova zaživijo njegove besede! Preizkusite se še v zadnjem kvizu, ki ga lahko rešite na spletu ali pri izposojevalnem pultu v naših enotah. V knjižnici rešen kviz zamenjajte za opojno dišeče in okusno darilce.

Zmenek na slepo s knjigo

Ob nacionalnem mesecu skupnega branja, vas vabimo, da si malce začinite vaše bralno življenje.
Pojdite na slepi zmenek s knjigo.

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.

Prireditev se lahko udeležite samo s PCT pogojem (preboleli, cepljeni ali testirani na covid-19). Vse prireditve
bodo potekale skladno s takrat veljavnimi ukrepi. V primeru sprememb ukrepov, bodo aktualne informacije
glede omejitev obljavljene na spletni strani Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Za prijetno ohladitev v vročih poletnih
dneh poskrbi ledena čajna mešanica,
Aloha.

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, 6., 13.,
20., 27. 9.,
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.

Razstave za otroke
Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Narava nas obdaruje

Razstava likovnih izdelkov učencev iz POŠ Begunje, pod mentorstvom Nataše Vreček.

Zmaji

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

Vesolje zakladov

Radovljica,
Ob začetku nove sezone bralne akcije Vesolje zakladov si lahko ogledate razstavo Knjižkove nove
Lesce, Gorje
vesoljske pustolovščine.

Ves mesec

vse enote

1. 9.-31. 3.

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.

Vesolje zakladov

Sedemkrat pridi v knjižnico in si izposodi vsaj eno knjigo. Z vsakim pridobljenim žigom si bližje
nagradi, do katere te zapelje Knjižko Astronavt.

Poletavci
10. 6.–10. 9.

vse enote

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.

Prireditev se lahko udeležite samo s PCT pogojem (preboleli, cepljeni ali testirani na covid-19). Vse prireditve
bodo potekale skladno s takrat veljavnimi ukrepi. V primeru sprememb ukrepov, bodo aktualne informacije glede
omejitev obljavljene na spletni strani Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Za prijetno ohladitev v vročih poletnih
dneh poskrbi ledena čajna mešanica,
Aloha.
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