mesečni program
Marec 2022

Prireditve za odrasle
Sreda, 2. 3.,
10:00

splet

Kako poskrbeti zase ob dojenčku?

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 - Manca in Benjamin Izmajlov

Torek, 8. 3.,
19:00

Manca Izmajlova je priljubljena pevka doma in po svetu, voditeljica, učiteljica pravilnega dihanja in
avtorica knjige »Vdihni življenje s polnimi pljuči«. Njen soprog, Benjamin Izmajlov, pa odličen konRadovljica,
certni violinist, profesor, skladatelj, dirigent, producent in »ustvarjalni odvisnik«. Skupaj sta še boljša
dvorana in
pri novih idejah. Morda prav zato, ker sta si zelo različna? V projektu sodelujemo: Mestna knjižnica
splet
Kranj, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica dr. Toneta
Pretnarja Tržič, Občinska knjižnica Jesenice. Pogovor bo potekal v Knjižnici Radovljica, v živo pa si
ga boste lahko ogledali tudi na spletu.

Torkov bralni klub

Torek, 15. 3.,
09:00

Radovljica,
Z Ireno Kotnik se bomo tokrat bomo pogovarjali o knjigah Mož, ki je sadil drevesa in Japonske
sejna soba
novele. Vabljeni!

Sreda, 16. 3.,
09:00

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

Sreda, 16. 3.,
10:00
Torek, 22. 3.,
19:30

splet

Kako v skrb za dojenčka vključiti partnerja?

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

Pesnica meseca

Radovljica,
Z veseljem napovedujemo prireditev, ki jo bomo po dolgem času izvedli v živo. Gostja literarnega
dvorana
večera bo pesnica meseca, domačinka Cvetka Jug Modic. Večer bo vodila Katja Bevk.

Razstave za odrasle
Srednja gostinska in turistična šola se predstavi

Srednja gostinska in turistična šola je pripravila razstavo, na kateri predstavljajo utrip šole, programe, praktični pouk kuharstva, strežbe, turizma in kozmetike, ekskurzije, projekte, izmenjave, dogodke na šoli, športno in kulturno udejstvovanje dijakov ter sodelovanje šole z lokalno skupnostjo.

Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Radovljica,
Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica obeležuje 70 let delovanja in organizirane oskr2. nadbe za osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Ob jubileju se predstavljajo s fotografskistropje
mi deli. Osrednja tema fotografij so uporabniki nekoč in danes.

Ves mesec

Radovljica, Zemlja, ki te ljubim zeleno
1. nadUčimo se spoštovati naravo – ob dnevu Zemlje vabljeni v FIGL po »zelene« filme in glasbo, ki jo
stropje
slavijo.

21. 3.–30. 4.

Bohinjska
Bistrica

70 let CUDV Radovljica

Spodnje Bohinjske gore: starodavni Bohinj

Ob izdaji najnovejše knjige Iva Janeza Cundriča vas vabimo, da si ogledate razstavo njegovih knjižnih del.
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Ves mesec

vse enote

1. 10. 2021–30. 4.
2022

vse enote

Ves mesec

vse enote

Pesnica meseca

Vabljeni po pesniške zbirke in izbrane pesmi pesnice Cvetke Jug Modic.

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.

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.

Marca vam bo ob pestri izbiri čajev na
voljo tudi posebni ajurvedski čaj Lady
Tea.
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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
Marec 2022

Prireditve za otroke
Torek, sreda in
četrtek, 1., 2., 3., 8.,
9., 10., 15., 16., 17.,
22., 23., 24., 29., 30.,
31. 3.
Ponedeljek, 7.,
14. 3.,
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.

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.

Čebelica Sivka
17. 3.–21.4.

vse enote

Ponedeljek, 21.,
28. 3.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba in
splet

Sreda, 23. 3.,
17:00

Kulturni
dom Joža
Ažmana
Bohinjska
Bistrica

Petek, 25. 3.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 25. 3.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

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.

Angleške pravljice

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. Ponovno v živo v knjižnici vsak ponedeljek ob 17:00 in prek spleta
ob 19:00! Več informacij v Facebook skupini English Storytime.

Motovilčica

Kot vse pravljice se tudi ta začne z nekoč. Nekoč za devetimi gorami in devetimi vodami je stalo
mesto. Sredi mesta je stala majhna hišica, v njej pa sta prebivala mož in žena. Lutkovno-igrana
predstava Gledališča iz desnega žepka je primerna za otroke od 4. leta dalje.

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 s svojimi najmlajšimi, pa
tudi s samimi 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
Petek in sobota,
25., in 26. 3.,

Radovljica,
računalniška soba

V knjižnico se vračajo delavnice lego robotike v živo! Sestavljali in programirali bomo robote iz
širokega nabora setov in novo programsko vsebino. Delavnice bodo potekale vsak petek (17:30)
in soboto (9:00 in 11:00) v računalniški sobi Knjižnice A. T. Linharta Radovljica. Vabljeni tako novi
kot že izkušeni udeleženci. Obvezne prijave sprejemamo na elektronski naslov: toni.podobnik.r@
gmail.com.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

Bohinjska
Bisrica

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

vse enote

1. 9.–31. 3.

vse enote

Mamici

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom
Tamare Dovžan in Melite Čušin.

Škratek Kovaček in kroparski zmaj

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.

Pomlad se prebuja

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Jane Ulčar in
Simone Prek.

Enci benci na kamenci

Večne izštevanke, ki s svojim ritmom očarajo vsako generacijo znova. Otroci in vzgojiteljice Vrtca
Gorje so zabavna besedila prelili v likovne stvaritve.

Igrivost

Razstava likovnih izdelkov učencev 4.a in 4.b OŠ dr.Janeza Mencingerja z učiteljicama Alenko
Rozman in Martino Medja.

Pomlad se prebuja

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Sabino Jeklar.

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 …

Marca vam bo ob pestri izbiri čajev na
voljo tudi posebni ajurvedski čaj Lady
Tea.
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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.

