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December 2021

Prireditve za odrasle

Sreda, 1. 12., 
10:00 splet

Nošenje dojenčka v nosilki 
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, 14. 12., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Torkov bralni klub   
Ob kavi in čaju se bomo z Ireno Kotnik tokrat bomo pogovarjali o knjigah Knjiga o čaju in 
Petindvajset krivulj japonske četrti. Vabljeni!

Sreda, 15. 12., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Sredin bralni klub  
Ob kavi in čaju se bomo z tokrat pogovarjali o knjigi Preden se kava ohladi. Vabljeni!

Vsak dan med 1. in 
24. 12. splet

Čarobni skupni trenutki
Uganke, pravljice, pesmice in ideje za ustvarjalne delavnice so izvrsten način preživljanja skupnega 
prostega časa. Na naših družbenih omrežjih in spletni strani se nam pridružite pri vsakodnevnem 
odpiranju adventnega koledarja, ki smo ga za vas pripravili knjižničarji.  

Razstave za odrasle

Ves mesec
Radovljica, 

2. nad-
stropje

»En dan na Bledu«: Bled, kot ga opisujejo Kmetijske in rokodelske novice 
Bled je že v 19. stoletju navduševal pisce prispevkov v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Tudi ure-
dnika Janeza Bleiweisa, ki je Bled med svojim popotovanjem po Gorenjski obiskal skoraj vsako leto. 
Manjšo razstavo sta pripravili Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan iz Gorenjskega muzeja. 

Ves mesec
Radovljica, 

3. nad-
stropje

25 let Hospica 
Slovensko društvo hospic je leta 1995 ustanovila zdravnica onkologinja Metka Klevišar s somišljeni-
cami, ki so spoznale, da bolezen in umiranje nista samo medicinska zadeva, saj bolniki potrebujejo 
tudi duhovno, socialno, čustveno in psihično podporo in pomoč. Lansko leto so v društvu torej obele-
žili 25-letnico uspešne pomoči bolnikom, svojcem, žalujočim vseh starosti po vsej Slovenij. Društvo 
je pripravilo pregledno razstavo, ki zdaj z zamudo (tudi zaradi epidemije) prihaja v našo knjižnico. 

Ves mesec
Radovljica, 

1. nad-
stropje

V 'FIGL' po film in glasbo: Film s knjigo v roki 
Decembra smo pripravili pester in kakovosten izbor za čarobne skupne trenutke. Pridite v FIGL po 
praznično-zimske filme in glasbo za vso družino! 

Ves mesec Bled

Anton Tomaž Linhart (1756-195): »Zdaj premišljujem o tem, kako bi mogel postati 
znan.« 
Potujoča razstava Mestnega muzeja Radovljica, ki sta jo pripravili avtorica Verena Štekar-Vidic in 
kustosinja mag. Tita Porenta,  nas pelje v 18. stoletje, v čas velikih sprememb. Ena osrednjih osebno-
sti tega obdobja na Kranjskem je bil Radovljičan Anton Tomaž Linhart (1756–1759), razsvetljenec in 
intelektualec, najpomembnejši slovenski preroditelj, prvi slovenski dramatik (Županova Micka in Ta 
veseli dan ali Matiček se ženi), oče slovenskega gledališča in znanstvenega zgodovinopisja. 
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29. 11.–10. 12. Bohinjska 
Bistrica

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

Ves mesec Gorje Praznično branje 
Za vas smo izbrali in razstavili praznično obarvane knjige. Vabljeni k ogledu in izposoji.

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. 

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.

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 12. 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.

Decembra so vam ob pestri izbiri čajev 
na voljo tudi posebni božični čaji in 
mnogo drugih idej za darila.

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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December 2021

Prireditve za otroke
Torek, sreda in 
četrtek, 1., 2., 7., 8., 
9., 14., 15., 16. 12.,
17:30 in 18:30 

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.

Ponedeljek,6., 13., 
20., 27. 12.,
17:00 splet

Angleške pravljice 
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se pred-
vsem dobro zabavali. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angle-
ščine, ki z družino živi v Radovljici.

Vsak dan med 1. in 
24. 12. splet

Čarobni skupni trenutki 
Uganke, pravljice, pesmice in ideje za ustvarjalne delavnice so izvrsten način preživljanja skupnega 
prostega časa. Na naših družbenih omrežjih in spletni strani se nam pridružite pri vsakodnevnem 
odpiranju adventnega koledarja, ki smo ga za vas pripravili knjižničarji.  

Razstave za otroke
Ves mesec Bohinjska 

Bistrica
Čarobni december 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a in 3. b razreda z učiteljicama Mojco Medja in Jano Krkoč.

Ves mesec Srednja vas Prazniki prihajajo 
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Mojco Odar. 

Ves mesec Lesce
V deželi palčkov  
V mesecu decembru bodo v Knjižnici Lesce razstavljali svoje likovne izdelke otroci iz skupine 
Morske zvezde iz Vrtca Lesce pod mentorstvom Jolande Kolman Marolt in Lee Lovšin.

Ves mesec Begunje Božična pravljica  
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Lare Pavlič.

Ves mesec vse enote Praznično presenečenje 
Za vas smo izbrali in v ovojni papir skrili knjižne poslastice.

Ves mesec vse enote

Pravljične rokodelnice - Praznični Božički 
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 12. 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.

Decembra so vam ob pestri izbiri čajev 
na voljo tudi posebni božični čaji in 
mnogo drugih idej za darila.

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


