mesečni program
Februar 2022

Prireditve za odrasle
Sreda, 2. 2.,
10:00

splet

Torek, 8. 2.,

Bled,
Bohinj,
Gorje,
Radovljica

Bo moj otrok razvajen?

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

Pesem za v žep

Ob kulturnem prazniku vas pred našimi enotami čakajo pesmi za v žep, ki smo jih za vas izbrali
knjižničarji.

Obrazi slovenskih pokrajin - Romana in Lojze Krajnčan

Torek, 15. 2.,
19:00

splet

Romana s svojimi pesmimi navdušuje že več generacij otrok, nekatere njene pesmi so takorekoč
ponarodele, njen glas otroci obožujejo. Za otroke je ustvarila več muzikalov in glasbeno plesnih
predstav, sodelovala z mnogimi pesniki, glasbeniki, zbori, igralci in režiserji. Pri vseh njenih projektih je glavni producent, skladatelj in aranžer Lojze Krajnčan, ki je že 30 let dirigent nacionalnega
jazz orkestra Big Banda RTV Slovenija. 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 Tržič, v živo pa si ga boste lahko
ogledali tudi na spletu.

Torek, 15. 2.,
09:00

Radovljica, Torkov bralni klub
sejna soba Z Ireno Kotnik se bomo tokrat bomo pogovarjali o knjigi Klical sem ga kravata. Vabljeni!

Sreda, 16. 2.,
09:00

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

Sreda, 16. 2.,
10:00

splet

Bi imela rada več mleka?

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.

Vsi na Bled gledat Prešerna!
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

V razstavi Izbranih predmetov iz zbirk Gorenjskega muzeja vam Anja Poštrak in mag. Barbara
Kalan predstavljata zgodovino Prešernovega spomenika na Bledu. Vabljeni na ogled razstave, da
izveste, kakšna je bila želja Literarno-zabavnega kluba, ki je poskrbel za njegovo postavitev, kaj je
Prešeren sploh počel na Bledu in zakaj ravno na Bledu stoji njegov kip.

France Prešeren

Razstava rokopisov iz zbirke Rokopisi Franceta Prešerna s portala Digitalne knjižnice Slovenije.
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si zagotavlja prost dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s
področja znanosti, umetnosti in kulture.
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1. 10. 2021–30. 4.
2022
Ves mesec

vse enote
Gorje

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.

Mesec poezije

Pripravili, razstavili in na ogled postavili bomo zanimive pesniške zbirke za otroke in odrasle.

Ves mesec

Radovljica, Moka nujno skozi konjski rep
2. nadRazstavo izbranih predmetov iz zbirke Gorenjskega muzeja sta pripravili Anja Poštrak in mag.
stropje
Barbara Kalan.

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.

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.

Februarja vam bo ob pestri izbiri čajev
na voljo tudi posebni sadni čaj Dr. Fig.
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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
Februar 2022

Prireditve za otroke
Torek, sreda in
četrtek, 1., 2., 3., 8.,
9., 10., 15., 16., 17.,
22., 23., 24. 2.
Ponedeljek, 7., 14.,
21., 28. 2.,
17:00

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.

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.

Pisane krone
17. 2. 16. 3.

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
Moja prva knjiga
Ves mesec

Radovljica

Kultura je pesem, je melodija, je zgodba in ples. Je slika, beseda, nasmeh in spomin. Je ohranjanje
tradicij, spoštovanje in druženje. V dneh do prihajajočega kulturnega praznika so učenke in učenci
5. razreda OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica pod vodstvom mentoric Maje Tolo, Nataše Zonik, Helene Stare, Davide Dermota, Metke Urh in Viktorije Zurnič ustvarjali in pripravili razstavo
svojih izvirnih knjig pravljic, ki bodo ves mesec na ogled v Knjižnici A. T. Linharta Radovljica.

Moja prva knjiga
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

vse enote

S svojimi prvimi knjigami se nam bodo predstavili mladi ustvarjalci, učenke in učenci petih razredov OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled in podružničnih šol Bohinjska Bela ter Ribno. Ustvarjali so
pod vodstvom mentoric Lidije Vidic, Mateje Sirk, Veronike Koselj in Metke Skumavec.

Prešerno o Prešernu

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Natašo Korošec.

Pust

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom
Tanje Mencinger in Nike Marolt.

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.
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Ves mesec

Kropa

1. 9.–31. 3.

vse enote

Ves mesec

Begunje

Škratek Kovaček in kroparski zmaj

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

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 …

Ptice pozimi

Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Vouk.

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.

Februarja vam bo ob pestri izbiri čajev
na voljo tudi posebni sadni čaj Dr. Fig.
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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.

