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Prireditve za odrasle

Torek, 2. 11., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Tibet - streha sveta 
Popotnik Matej Košir vabi na mistično potovanje z vlakom od Pekinga do Lase in še naprej z 
manjšim avtobusom po strehi sveta med številne budistične samostane v samo osrčje veličastnega 
Tibeta - vse do baznega tabora pod Everestom, kjer se odprejo čudoviti pogledi na osemtisočake in 
neskončna prostranstva Himalaje. 

Sreda, 3. 11., 
10:00 splet

Spanje in uspavanje dojenčka    
Predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma. Število mest je omejeno. Več infor-
macij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Torek, 9. 11., 
19:00

Radovljica, 
dvorana + 

splet

Obrazi slovenskih pokrajin: Uroš Smolej   
Kdo so obrazi slovenskih pokrajin? Kako so odraščali, kako živijo in kakšne so njihove želje za priho-
dnost? Z izbranimi gosti, ki so se v družbi uveljavili s svojim delom, karizmo in avtoriteto na svojem 
področju, se bo pogovarjal gostitelj Vid Sodnik. Uroš Smolej je priznani slovenski igralec, ki je svojo 
igralsko pot začel v Prešernovem gledališču in kasneje postal del igralskega ansambla Mestnega 
gledališča ljubljanskega. Predavanje bo potekalo v živo v Občinski knjižnici Jesenice, na platnu pa se 
ga bo lahko ogledalo v naši dvorani. Ogled bo omogočen tudi na spletu. 

Četrtek, 11. 11., 
18:00 Bled

Ženske in moški - odnosi, komunikacija ter kako genialno drug z drugim  
Predava Andrej Pešec, univ. dipl. politolog in vodja projekta Znanje za življenje. Je strokovni 
sodelavec 150 zavodov po Sloveniji in se intenzivno ukvarja z znanostjo o odnosih. Predavanje je v 
organizaciji Medgeneracijskega centra Bled.

Četrtek, 11. 11., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Blagodejni učinki lokalno, sezonsko in ekološko pridelane hrane na naše zdravje  
Narava je naša najboljša in najcenejša lekarna, sonaravno, ekološko in sezonsko doma pridelana 
hrana pa naše najboljše zdravilo. Tekom predavanja bo dr. Jan Bizjak prikazal, s katerimi živili si 
lahko po doktrini tradicionalne kitajske medicine (TKM) okrepimo jetra, srce, vranico, pljuča in 
ledvice in tako poskrbimo za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja.

Ponedeljek-petek, 
15.-20. 11.

Teden splošnih knjižnic  
Ob tednu slovenskih splošnih knjižnic vam nudimo brezplačni prvi vpis v knjižnico. Ugodnost 
lahko koristite v ponedeljek, 15. 11., v Stari Fužini, v torek, 16. 11., v Srednji vasi, v četrtek, 18. 11., v 
Begunjah in Kropi, v petek, 19. 11., v Bohinjski Bistrici, Brezjah, Gorjah in Lescah ter 19. in 20. 11. na 
Bledu in v Radovljici. 

Torek, 16. 11., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Torkov bralni klub
Ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik tokrat bomo pogovarjali o knjigah Aktovka (Hiromi Kawa-
kami) in Princ in njegove gospe (Shikibu Murasaki). Vabljeni!

Torek, 16. 11., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Živeti skupaj. O čebeli in človeku.
Predstavitev knjige Living Together. About Bees and Mankind vam bo odstrla izjemne skrivnosti iz 
življenja čebel in predstavila slovensko čebelarsko dediščino, tudi čebelarskega muzeja, katero vse 
prevečkrat jemljemo kot samoumevno, v drugačni, zelo zanimivi podobi, ki bo marsikoga prese-
netila. Knjiga, ki jo je dr. Petra Bole morala napisati, ko se je zaljubila v čebele in tudi sama postala 
čebelarka, je obogatena s čudovitimi fotografijami Mirana Kambiča in Ivana Esenka, ki bo na 
predstavitvi knjige tudi povedal več o svojem delu.

Sreda, 17. 11., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Sredin bralni klub 
Ob kavi in čaju se bomo z Boženo Kolman Finžgar tokrat pogovarjali o knjigi Darilo števil (Yoko 
Ogawa). Vabljeni!
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Razstave za odrasle

Ves mesec
Radovljica, 
2. in 3. nad-

stropje

Likovna dela Petre Smolej 
Petra Smolej se predstavlja z realističnimi in abstraknimi  slikami na platnu. Za realistične motive 
dobiva navdih v naravi in krajih ki jo navdihujejo. Abstraktne slike pa izražajo njeno notranje poču-
tje.

Ves mesec Radovljica, 
pritličje

Ročna dela Jožice Šmid 
Jožica Šmid se predstavlja z različnimi ročnimi deli, ki vam polepšajo dom.

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. 

Ves mesec
Radovljica, 

1. nad-
stropje

V 'FIGL' po film in glasbo: Film s knjigo v roki 
Daljši jesenski večeri so kot nalašč za razvajanje v dvoje: s filmom in knjigo. Obiščite 'FIGL' v radovlji-
ški knjižnici in si iz razstave izberite svoj dvojček. 

1. 10. 2021–30. 4. 
2022 vse enote

Ta veseli knjižni svet 
Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že dvanajsto leto zapored s seznama 
odličnih literarnih del izberite, preberite in ocenite najmanj sedem predlaganih del.

Sreda, 17. 11., 
10:00 splet

Kdaj začeti z gosto hrano?      
Predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma. Število mest je omejeno. Več infor-
macij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Četrtek, 18. 11., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Japonska in izbruh vulkana Sakurajama  
Fotograf in popotnik Nejc Draganjec bo predstavil Japonsko, ki jo je fotografiral od severa do juga 
in od vzhoda do zahoda. Z jagodnim izborom fotografij bo prikazal vse od ikoničnih destinacij do 
skritih nepoznanih biserov Japonske.

Četrtek, 18. 11., 
19:30 Bled

Po sledeh Arnolda Riklija 
Življenje Arnolda Riklija, prva svetlobna postaja, prva zračna uta na svetu, edinstveno atmosfersko 
zdravljenje, blejska železna voda, čudodelna klima ..., so izvirne zgodbe Bleda, ki bi lahko zopet 
postale del čudovite uspešnice in ponovno navdušile številne zahtevne goste. Ali danes pri trženju in 
uporabi Riklijevega imena kaj bolj spoštujemo dokazana zgodovinska dejstva ter skrbneje varuje-
mo še zadnje ostanke nekdaj bogate Riklijeve zapuščine, nam bo v predstavitvi monografije zaupal 
Vojko Zavodnik.

Sobota, 20. 11. splet

Blizu ljudem: deset knjižnic, tisoče bralcev      
Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic bomo predstavili vseh deset naših enot v fotografski in vi-
deo obliki. Knjižnica Radovljica ni le radovljiška, pač pa je tedensko blizu bralcem od Stare Fužine do 
Brezij. Na to smo ponosni in zato bi radi tudi najmanjše enote predstavili vsem našim uporabnikom. 
Knjižnico na koncu koncev gradite prav vi. Predstavitve so pripravili pri SOOS, filmski produkciji.

Torek, 23. 11.,
19:30

Radovljica, 
dvorana

Naše poti      
Večer s Štefanom Babičem, dolgoletnim leškim župnikom. Pogovor bo tekel o lepotah in pasteh 
življenja, vrednotah, srčnosti  in radostih, bolečinah ter o minljivosti vsakršnega življenja. Prijazno 
vabljeni k odpiranju srca in pričevanju o lastnih izkušnjah. Dogodek bo v sodelovanju s slovenskim 
društvom hospic povezovala Jožica Hajdarovič, učiteljica mnogih generacij v Radovljici in Mošnjah.

Četrtek, 25. 11., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Znamenitosti Bohinja – najlepša arheološka najdišča Bohinja      
Predavanje bo pripravila arheologinja Mija Ogrin, zavod ArheoAlpe, sofinancira Občina Bohinj.

Torek, 30. 11.,
19:30

Radovljica, 
dvorana

Arhitektura Dežele med Jelovico in Karavankami      
Literarni večer z avtorjem knjige, rednim profesorjem na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, Boru-
tom Juvancem. Knjiga predstavlja arhitekturo Dežele, od znamenj, kmečkih domov, domačij, staj 
in kozolcev do ključnih naselij mestnega oz. vsaj polmestnega tipa: Radovljice, Kamne Gorice in 
Krope.
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V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z viru-
som Covid-19 morate tudi uporabniki knjižnice izkazati, da izpolnjujete enega od pogojev PCT. To se izkazuje s potrdilom, 

da ste bolezen preboleli, bili cepljeni ali z rezultatom testa (PCR ali HAG). V primeru, da omenjenega potrdila nimate, vstop 
v knjižnico ni mogoč. Izjema so otroci do 15. leta starosti.

Vašega obiska si želimo, zato vas prosimo, da imate dokazila s seboj.

Vnaprej hvala!

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev PCT, v vseh enotah omogočamo prevzem naročenega gradiva pri vhodu v knjižnico. 
Možno je tudi pošiljanje po pošti.

Novembra vam predstavljamo črni čaj 
Golden Nepal Maloom. Okusen, rahlo 
sadni čaj uspeva na visoki nadmorski 

višini in predstavlja prijetno alternativo 
celo ljubiteljem Darjeelinga.

Ves mesec Bled
Novoletna ustvarjalnica 
Ustvarjalka Imilsy Arencibia Hernandez z Bohinjske Bele nam bo predstavila nove izdelke iz stiro-
porja, jaslice s sveto družino in živalmi, božička z jeleni ter personalizirane novoletne bunkice.

Ves mesec Bled

Mandale 
S svojimi ustvarjalnimi izdelki se nam bo predstavila Barbara Sterle z Bleda. Že od mladosti jo za-
nimajo različni načini ustvarjanja. V prostem času se ukvarja s poslikavo škatel, lesenih predmetov, 
izdelavo lepljenk, ustvarjanjem nakita iz fimo mase. V zadnjem obdobju je veselje našla v ustvarja-
nju mandal na platnih manjših in večjih velikosti, prav vsaka mandala pa izraža svoje razpoloženje. 
Ljubiteljem lepih stvari bo predstavila svoje mandale.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Invazivke na poti 
Razstava o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. Razstava predstavlja tujerodne rastline, živali in 
glive, ki ogrožajo slovenske gozdove oziroma negativno vplivajo na gospodarstvo ali zdravje ljudi. 
Potujočo razstavo so pripravili v projektu LIFE ARTEMIS-Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za 
invazivne tujerodne vrste v gozdu, katerega cilj je povečati osveščenost splošne javnosti in zasebnih 
lastnikov gozdov o škodi, ki jo v gozdovih povzročajo invazivne tujerodne vrste. Projekt izvaja Go-
spodarski inštitut Slovenije s partnerji Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom Symbiosis, so.p., 
ter Zavodom za gozdove Slovenije. 

29. 11.–10. 12. Bohinjska 
Bistrica

Kvačkarije in štrikarije 
Razstava izdelkov članic sekcije ročnih del KD Bohinj. 

Ves mesec Gorje, 
Kropa

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.

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
Torek in sreda, 2., 
3., 9., 10., 16., 17., 
23., 24., 30. 11.,
17:30

splet

Lego robotika 
Za vse navdušence spletnega programiranja v Scratchu je tu nova sezona delavnic preko spleta. 
Termini bodo potekali vsak torek in sredo v oktobru preko platforme Zoom. Vabljeni tako novi kot 
že izkušeni udeleženci. Prijave sprejemamo na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Četrtek, 4. 11.,
17:00 

Radovljica, 
pravljična 

soba

Velikani 
Kamišibaj za otroke, stare tri leta in več, bosta pripravili Katarina Perger in Silva Kos.

Petek, 5. 11.,
17:00 Bled Velikani 

Kamišibaj za otroke, stare tri leta in več, bosta pripravili Katarina Perger in Silva Kos.

Petek in sobota, 5., 
6., 12., 13., 19., 20., 
26., 27. 11.,
petek 17:30-19:00, 
sobota 9:00-10:30 
in 11:00-12:30

Radovljica, 
računalni-

ška soba

Lego robotika 
Sestavljali in programirali bomo robote iz širokega nabora setov in povsem novo programsko 
vsebino. Delavnice bodo potekale vsak petek in soboto v oktobru v Knjižnici A. T. Linharta Rado-
vljica. Vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci. Prijave sprejemamo na elektronski naslov: 
toni.podobnik.r@gmail.com. V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT morate vsi 
udeleženci od 15. leta starosti s potrdilom izkazati, da izpolnjujete enega od pogojev PCT. 

Petek, 5., 12., 19., 
26. 11.,
15:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Buci-štruci jogica 
Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč 
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice z njihovimi najmlajšimi, pa tudi s 
samim seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Petek, 5., 12., 19., 
26. 11.,
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljično-domišljijska jogica za otroke od 3 do 8 let 
Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Naravnost obožujejo dihalne vaje, pet-
je oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljice o živalih, vremen-
skih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. Vodi Petra Arula, certificirana 
učiteljica joge Rainbow kids yoge.

Ponedeljek, 8., 15., 
22., 29. 11.,
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, Ameri-
čanka in učiteljica angleščine, ki z družino živi v Radovljici.

Sreda, 10. 11.
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Deževna delavnica 
Ob slikanici Mama, ki je deževala bodo najmlajši spoznali prav posebno mamo. Med dežne kaplji-
ce jih bo popeljala prevajalka Urška Rupar Vrbinc.

Četrtek, 11. 11.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Jesenska lepljenka 
Otroci bodo izdelali vsak svojo jesensko zgodbo. Ustvarjalno delavnico bo vodil Srečo Koren.

Petek, 12. 11.,
17:00 Bled

Deževna delavnica 
Ob slikanici Mama, ki je deževala bodo najmlajši spoznali prav posebno mamo. Med dežne kaplji-
ce jih bo popeljala prevajalka Urška Rupar Vrbinc.
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Sreda, 17. 11.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljične rokodelnice - lovilec sanj 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer starši 
in otroci skupaj prebirate knjige in ustvarjate, omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa v 
knjižnici. Poleg branja in poslušanja otroci razvijajo domišljijo in urijo fino motoriko. Gorenjski 
knjižničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druže-
nju v knjižnici in tudi doma. Novembra boste z Lejo Rozman izdelovali simpatične lovilce sanj.

Četrtek, 18. 11.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljične rokodelnice - lovilec sanj 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer starši 
in otroci skupaj prebirate knjige in ustvarjate, omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa v 
knjižnici. Poleg branja in poslušanja otroci razvijajo domišljijo in urijo fino motoriko. Gorenjski 
knjižničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druže-
nju v knjižnici in tudi doma. Novembra boste z Lejo Rozman izdelovali simpatične lovilce sanj.

Petek, 19. 11.,
17:00 Bled

Pravljične rokodelnice - lovilec sanj 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer starši 
in otroci skupaj prebirate knjige in ustvarjate, omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa v 
knjižnici. Poleg branja in poslušanja otroci razvijajo domišljijo in urijo fino motoriko. Gorenjski 
knjižničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druže-
nju v knjižnici in tudi doma. Novembra boste z Lejo Rozman izdelovali simpatične lovilce sanj.

Sreda, 24. 11.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Jesenska lepljenka 
Otroci bodo izdelali vsak svojo jesensko zgodbo. Ustvarjalno delavnico bo vodil Srečo Koren.

Četrtek, 25. 11.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Deževna delavnica 
Ob slikanici Mama, ki je deževala bodo najmlajši spoznali prav posebno mamo. Med dežne kaplji-
ce jih bo popeljala prevajalka Urška Rupar Vrbinc.

Petek, 26. 11.,
17:00 Bled Jesenska lepljenka 

Otroci bodo izdelali vsak svojo jesensko zgodbo. Ustvarjalno delavnico bo vodil Srečo Koren.

Razstave za otroke

Ves mesec Srednja vas Pletemo mreže 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1.C POŠ Srednja vas v Bohinju z učiteljico Jožico Kašca.

Ves mesec Lesce
Ples jesenskih barv 
V mesecu novembru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje likovne izdelke učenci 4. b razreda OŠ 
F. S. Finžgarja Lesce, mentorica: Katarina Rauh. 

Ves mesec Begunje Čarobna jesen  
Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a POŠ Begunje pod mentorstvom Polone Javorski Korošec.

Ves mesec vse enote

Pravljične rokodelnice 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer starši 
in otroci skupaj prebirate knjige in ustvarjate, omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa v 
knjižnici. Poleg branja in poslušanja otroci razvijajo domišljijo in urijo fino motoriko. Gorenjski knji-
žničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v 
knjižnici in tudi doma. 

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. 3. 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 …
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V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
Covid-19 morate tudi uporabniki knjižnice izkazati, da izpolnjujete enega od pogojev PCT. To se izkazuje s potrdilom, da ste 
bolezen preboleli, ste bili cepljeni ali z rezultatom testa (PCR ali HAG). V primeru, da omenjenega potrdila nimate, vstop v 

knjižnico ni mogoč. Izjema so otroci do 15. leta starosti.

Vašega obiska si želimo, zato vas prosimo, da imate dokazila s seboj.

Vnaprej hvala!

V primeru, da ne izpolnjujete pogojev PCT, v vseh enotah omogočamo prevzem naročenega gradiva pri vhodu v knjižnico. 
Možno je tudi pošiljanje po pošti.

Novembra vam predstavljamo črni čaj 
Golden Nepal Maloom. Okusen, rahlo 
sadni čaj uspeva na visoki nadmorski 

višini in predstavlja prijetno alternativo 
celo ljubiteljem Darjeelinga.

Knjižnica uporabnikom omogoča dostop do 
elektronskih zbirk z oddaljenih lokacij (zunaj 
knjižnice, od doma, iz službe). Preverite na naši 
spletni strani.


