mesečni program
Januar 2022

Prireditve za odrasle
Sreda, 5. 1.,
10:00

splet

Materinstvo in partnerstvo

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

Obrazi slovenskih pokrajin - Kozma Ahačič
Torek, 11. 1.,
19:00:00

splet

Kozma Ahačič je znan kot poznavalec in proučevalec zgodovine slovenskega jezika. Izdal je več knjig
in je avtor sodobnih slovenskih šolskih slovnic. Je tudi predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU ter urednik portalov Fran in Franček. Cikel pogovorov poteka v sodelovanju z
gorenjskimi splošnimi knjižnicami in spletnim leksikonom Obrazi slovenskih pokrajin. V projektu
sodelujemo: Mestna knjižnica Kranj, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič, Občinska knjižnica Jesenice. Pogovor bo potekal v
Knjižnici Škofja Loka, v živo pa si ga boste lahko ogledali tudi na spletu.

Torek, 18. 1.,
09:00

Radovljica, Torkov bralni klub
sejna soba Z Ireno Kotnik se bomo tokrat bomo pogovarjali o knjigi Pečat stvarjenja. Vabljeni!

Sreda, 19. 1.,
09:00

Radovljica, Sredin bralni klub
sejna soba Z Boženo Kolman Finžgar se bomo tokrat pogovarjali o knjigi Petje sveta. Vabljeni!

Sreda, 19. 1.,
10:00

splet

Prehrana in skrb zase v času dojenja

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

Razstave za odrasle
V 'FIGL' po film in glasbo

Ves mesec

Radovljica,
Vsi raziskovalci, pionirji in sanjači po duši, ki si drznete na pot v neznano, na meji mogočega, v
1. nadčudovito in skrivnostno kot je lahko le VESOLJE – vabljeni v 'FIGL' po znanstvenofantastični film in
stropje
glasbo.

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Gorje

17.-21. 1.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Zimsko vzdušje

Ročna dela bodo na ogled postavile udeleženke skupine ročnih del Društva upokojencev Kropa.

Zdravje

Razstava knjig o zdravem načinu prehranjevanja in rekreaciji.

Teden pisanja z roko

Vabljeni, da se nam pridružite pri ozaveščanju pomena ohranjanja pisanja z roko. Skupaj bomo
skrbno oblikovali in povezovali črke.

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.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
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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 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 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.

Januarja so vam ob pestri izbiri čajev na
voljo tudi posebni zimski čaji.
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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
Januar 2022

Prireditve za otroke
Torek, sreda in
četrtek, 4., 5., 6., 11.,
12., 13., 18., 19., 20.,
25., 26., 27. 1.,
Ponedeljek, 3., 10.,
17., 24., 31. 1.,
17:00

16. 12.- 20. 1.

Lego robotika
splet

Za vse navdušence spletnega programiranja v Scratchu organiziramo delavnice preko spleta.
Termini bodo potekali ob torkih od 17:30 do 18:30, sredah od 17:30 do 18:30 in 18:30 do 19:30, ter
četrtkih od 17:30 do 18:30 preko platforme ZOOM. Vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci.
Obvezne prijave sprejemamo na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Angleške pravljice
splet

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. Več informacij v Facebook skupini English Storytime.

Praznični Božički
vse enote

V vseh enotah lahko najdete že pripravljene kuverte z materialom in navodili za ustvarjanje, ki
jih otroci lahko odnesejo domov. Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih
knjižnic.

Klepetavi snežak
20. 1.- 17. 2.

vse enote

V vseh enotah lahko najdete že pripravljene kuverte z materialom in navodili za ustvarjanje, ki
jih otroci lahko odnesejo domov. Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih
knjižnic.

Razstave za otroke
V našem igrivem svetu

Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Učenci Osnovne šole Antona Janše Radovljica so pod mentorstvom Tadeje P. Rozman in Maje
Odar na ogled postavili veliki kartonski kolaž, ki so ga ustvarili na temo zimzelene popevke Zemlja
pleše. Drugi del razstave pa so pripravili učenci posebnega programa. Ker je njihov svet iskriv,
razigran in pisan, je prav vsak majhen delček pomemben, da na koncu izpade tako čudovito (po)
poln. Ustvarjanje je del njihovega vsakdana, ustvarjajo koščke, ki rastejo, se združujejo in oblikujejo
v celoto.

Umetniški prstki

V mesecu januarju bo v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled razstava risbic in izdelkov otrok Vrtca Bled.

Fantek kapice nima, kapica ima…

Razstava likovnih izdelkov učencev 5.a in 5.b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja z učiteljicama
Martino Mašič Sabalič in Marinko Soklič.

Nasmejani sneženi mož

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Sovice, vrtec Srednja vas, z vzgojiteljico Petro Pintar.

Ustvarjanje s kuhalnico in predpasnikom

V mesecu januarju bodo v knjižnici Lesce razstavljali svoje likovne izdelke učenci podaljšanega
bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce.
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Ves mesec

Begunje

Ves mesec

vse enote

1. 9.–31. 3.

vse enote

Ptice pozimi

Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Vouk.

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 …

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.

Januarja so vam ob pestri izbiri čajev na
voljo tudi posebni zimski čaji.
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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.

