mesečni program
Oktober 2021

Prireditve za odrasle
Torek, 5. 10.,
19:30
Sreda, 6. 10.,
10:00

Otvoritev razstave likovnih del Miroslava Pengala

Radovljica, Slike, ki jih ustvarja Miroslav Pengal, so vsebinsko zelo bogate. Na razstavi v knjižnici Radovljica se
dvorana
predstavlja z deli, ki jih je ustvaril z namenom, da lepoto pokrajine prenese na platno. Njegova dela
bo predstavil akad. slikar in kipar Nikolaj Mašukov.
splet

Dojenčkov jok

Predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma. Število mest je omejeno. Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.

Pravilno združevanje živil - pot do zdravja in dobrega počutja
Četrtek, 7. 10.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Združevanje živil je eden od najpreprostejših, a na drugi strani najpomembnejših ukrepov, ki ga
lahko uvedemo v naš vsakdanjik. Je ukrep, ki razbremeni naše prebavne in razstrupljevalne organe
(želodec, vranico, trebušno slinavko, jetra in ledvica), izboljša naše dnevno počutje ter povrne in
ohranja zdravje. V predavanju dr. Jan Bizjak predstavi načela pravilnega združevanja posameznih
živil, s pomočjo katerih mu je med drugim uspelo tudi trajno zaceliti rano na želodcu.

Obrazi slovenskih pokrajin: Darko Đurić

Torek, 12. 10.,
19:00

Četrtek, 14. 10.,
18:00

Kdo so obrazi slovenskih pokrajin? Kako so odraščali, kako živijo in kakšne so njihove želje za prihoRadovljica, dnost? Z izbranimi gosti, ki so se v družbi uveljavili s svojim delom, karizmo in avtoriteto na svojem
dvorana + področju, se bo pogovarjal gostitelj Vid Sodnik. Darko Ðurić je znan kot vrhunski športnik in
splet
svetovni prvak v plavanju. Kot invalid je s svojim optimizmom in trdim delom postal simbol uspeha,
zgled in navdih celotni družbi. Predavanje bo potekalo v živo v Mestni knjižnici Kranj, na platnu pa
se ga bo lahko ogledalo v naši dvorani. Ogled bo omogočen tudi na spletu.

Vzgoja motiviranih, samostojnih, zdravih in odgovornih otrok
Bled

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.

Slovenščina za tujce

Četrtek, 14. in 21.
10.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Torek, 19. 10.,
09:00

Radovljica,
Ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje nove sezone.
sejna soba
Vabljeni!

Torek, 19. 10.,
19:30

Radovljica, Starosta radovljiškega športa Aleks Čebulj je pri častitljivih 92 letih napisal knjigo o športnem
dvorana
življenju v Radovljici in okolici, ki jo je posvetil 100-letnici Telovadnega doma v Radovljici. Avtor bo
knjigo predstavil v pogovoru z Juretom Sinobadom.

Sreda, 20. 10.,
09:00

Radovljica,
Ob kavi in čaju se bomo z Boženo Kolman Finžgar pogovarjali o zanimivih knjigah. Prvo srečanje
sejna soba
nove sezone. Vabljeni!

Sreda, 20. 10.,
10:00

Uvodno srečanje - pogovorili se bomo o vaših ciljih in željah, si ogledali knjižnico ter rešili nekaj
jezikovnih ugank. Tečaj bo potekal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice, vodila ga bo Katjuša
Arh Lapajne.

Torkov bralni klub

100 let Telovadnega doma v Radovljici (1921–2021)

Sredin bralni klub

splet

Priprave na porod in dojenje

Predavanja Mama - mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma. Število mest je omejeno. Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki.
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Prireditve za odrasle
Četrtek, 21. 10.,
19:30

Južna Koreja in Tajvan
Bled

Izkušeni svetovni popotnik Zoran Furman nam bo predstavil svoje popotniške dogodivščine v
dveh daljnih deželah, Južni Koreji in Tajvanu. Ob zanimivem in pestrem izboru fotografij bo deželi
predstavil tako, kot jih je doživel sam.

Tone Partljič, Beletrinin trubadur in ambasador slovenske knjige

Torek, 26. 10.,
19:30

Četrtek, 28. 10.,
19:00

Priljubljeni slovenski pisatelj in dramatik bo v pogovoru z Ireno Razingar predstavil svoja prozna
Radovljica,
dela, ki so v zadnjih letih izšla pri založbi Beletrina v Ljubljani. Beletrinini trubadurji, priljubljene
dvorana
slovenske avtorice in avtorji, se srečujejo s svojimi bralkami in bralci iz oči v oči. Z njimi je na poti
tudi Beletrinina knjigarna, ki je za bralce pripravila izbor knjig po ugodnih cenah.
Bohinjska
Bistrica

Znamenitosti Bohinja - Kdo so bili prvi bohinjski pastirji?

Najnovejša arheološka odkritja razkrivajo, da so bile že pred 5 000 leti bohinjske planine obljudene.
Predavanje bo pripravila arheologinja Mija Ogrin, zavod ArheoAlpe, sofinancira Občina Bohinj.

Razstave za odrasle
Ves mesec

Radovljica, Raznolikost nas bogati
pritličje
Otroci CUDV Radovljica pod mentorstvom mag. Metke Cerar predstavljajo likovne izdelke.

Ves mesec

Radovljica, Ta veseli knjižni svet
Kropa,
Branje je užitek, zato smo za vas že dvanajstič pripravili razstavo izbranih literarnih del. Vabljeni k
Gorje
sodelovanju.

Ves mesec

vse enote

Ves mesec

Radovljica, Razstava likovnih del Miroslava Pengala
2. nadSlike, ki jih ustvarja Miroslav Pengal, so vsebinsko zelo bogate. Na razstavi v knjižnici Radovljica se
stropje
predstavlja z deli, ki jih je ustvaril z namenom, da lepoto pokrajine prenese na platno.

Ves mesec

Radovljica, Rožnati oktober
2. nadRožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku dojk. Ob tej priložnosti smo pripravili tematsko
stropje
razstavo knjig, ki jih lahko prebirate v knjižnici ali si jih izposodite na dom.

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.

Magična narava 2018

Ves mesec

Razstava je rezultat istoimenskega mednarodnega fotografskega natečaja vrhunskih naravoslovnih
Radovljica,
fotografov. Razstava zajema 30 nagrajenih naravoslovnih fotografij 30 različnih avtorjev, med kate3. nadrimi sta tudi dva Slovenca. Razstavljene fotografije si je možno ogledati razporejene v šestih kategostropje
rijah, ki predstavljajo pokrajine, človeka in naravo, sesalce, ptiče, ostale živali in rastline. Gostovanje
razstave poteka v okviru projekta LIFE NATURAVIVA v sodelovanju z JZ Triglavski narodni park.

Atelje v knjižnici
Ves mesec

Bled

1. 10. 2021-30. 4.
2022

vse enote

8. 9.-10. 10.

vse enote

Slikarsko društvo Atelje Bled že tradicionalno pripravlja vsakoletno predstavitev dela svojih članic
in članov. Razstavljena bodo dela v tehniki akrila ali olja na platno. Motivno pa bodo zastopane zlasti krajine in tihožitja. Društvena razstava bo postavljena sočasno kot 6. slikarski Ex tempore Bled
2021, ki bo potekal med 9. in 23. oktobrom v Festivalni dvorani Bled.

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.

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.
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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, 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.

Najdite svoj mir v pestri izbiri novih
ayurvedskih čajev.
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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.

mesečni program
Oktober 2021

Prireditve za otroke
Petek, 1. 10.,
17:00

Ljudska pravljica v kamišibaju
Bled

Petek in sobota, 1.,
2., 8., 9., 15., 16., 22.,
Radovljica,
23., 29., 30. 10.,peračunalnitek 17:30-19:00,
ška soba
sobota 9:00-10:30
in 11:00-12:30
Petek, 1., 8., 15., 22.,
29. 10.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 1., 8., 15., 22.,
29. 10.
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Torek in sreda, 5.,
6., 12., 13., 19., 20.,
26., 27. 10,
17:30

splet

Ponedeljek, 4., 11.,
18., 25. 10.
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah.
Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj bo predstavila in izvedla Saša
Jelenc.

Lego robotika

V knjižnico se vračajo delavnice lego robotike v živo! 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 Radovljica. 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.

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.

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, petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljice o živalih, vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah Pravljične jogice. Vodi Petra Arula, certificirana
učiteljica joge Rainbow kids yoge.

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.

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.

Ljudska pravljica v kamišibaju
Sreda, 6. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah.
Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj bo predstavila in izvedla Saša
Jelenc.

Zvezdna lučka
Četrtek, 7. 10.

splet

Četrtek, 7. 10.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Ob tednu otroka smo za vas, otroci, pripravili tri ustvarjalne delavnice. Da pa bo vse skupaj še bolj
zanimivo, smo jih posvetili bralni akciji Vesolje zakladov in pripravili v video obliki. Vabljeni k ogledu in ustvarjanju. Veseli bomo, če boste narejene izdelke podelili tudi z nami.

Ljudska pravljica v kamišibaju

Kamišibaj (jap. kami: papir, šibaj: gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah.
Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj bo predstavila in izvedla Saša
Jelenc.
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Petek, 8. 10.,
17:00

Bled

Sreda, 13. 19.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Heja bumbarasa

Gusarsko delavnico za predšolske otroke, ki bodo izdelali kapo in skrinjico za zaklad, bo pripravil
Srečo Koren.

O medvedih - tako in drugače

Pravljico za otroke, stare tri leta in več, bo pripravila Marta Dobravec.

Družina marsovcev
Četrtek, 14. 10.

splet

Četrtek, 14. 10.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Ob tednu otroka smo za vas, otroci, pripravili tri ustvarjalne delavnice. Da pa bo vse skupaj še bolj
zanimivo, smo jih posvetili bralni akciji Vesolje zakladov in pripravili v video obliki. Vabljeni k ogledu in k ustvarjanju. Veseli bomo, če boste narejene izdelke podelili tudi z nami.

O medvedih - tako in drugače

Pravljico za otroke, stare tri leta in več, bo pripravila Marta Dobravec.

Pravljične rokodelnice - knjižna kazalka
Petek, 15. 10.,
17:00

Bled

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 druženju v knjižnici in tudi doma. Oktobra boste s Sašo Jelenc izdelovali simpatične knjižne kazalke.

Pravljične rokodelnice - knjižna kazalka
Sreda, 20. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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 druženju v knjižnici in tudi doma. Oktobra boste s Sašo Jelenc izdelovali simpatične knjižne kazalke.

Vesoljska raketa
Četrtek, 21. 10.

splet

Ob tednu otroka smo za vas, otroci, pripravili tri ustvarjalne delavnice. Da pa bo vse skupaj še bolj
zanimivo, smo jih posvetili bralni akciji Vesolje zakladov in pripravili v video obliki. Vabljeni k ogledu in k ustvarjanju. Veseli bomo, če boste narejene izdelke podelili tudi z nami.

Pravljične rokodelnice - knjižna kazalka
Četrtek, 21. 10.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 22. 10.,
17:00

Bled

Sreda, 27. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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 druženju v knjižnici in tudi doma. Oktobra boste s Sašo Jelenc izdelovali simpatične knjižne kazalke.

O medvedih - tako in drugače

Pravljico za otroke, stare tri leta in več, bo pripravila Marta Dobravec.

Heja bumbarasa

Gusarsko delavnico za predšolske otroke, ki bodo izdelali kapo in skrinjico za zaklad, bo pripravil
Srečo Koren.

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.
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Razstave za otroke
Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Spomin na doživetja pri mednarodnem projektu Erasmus+ Spodbujanje branja
knjig

Razstava likovnih izdelkov sodelujočih učencev z mentoricama Marijo Heleno Logar in Anito
Zupanc.

Obarvana jesen

Srednja vas Razstava likovnih izdelkov učencev OPB POŠ Srednja vas z učiteljicama Marijo Medja in Tjašo
Tišov.

Ves mesec

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ples jesenskih barv

V mesecu oktobru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje izdelke učenci 5. a razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom Mojce Slivnik.

Narava nas obdaruje

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

Pravljične rokodelnice
Ves mesec

vse enote

Ves mesec

vse enote

1. 9.–31. 3.

vse enote

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 druženju v
knjižnici in tudi doma.

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. S tem vsakič dobiš žig, in ko prispeš do
konca, te čaka sladko presenečenje in še …

Najdite svoj mir v pestri izbiri novih
ayurvedskih čajev.
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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.

