mesečni program
April 2022

Prireditve za odrasle
Asterix — rojstvo stripa

Torek, 5. 4.,
19:30

Sreda, 6. 4.,
10:00

Vse ljubitelje devete umetnosti in malega neustrašnega Galca vabimo, da se nam pridružijo na
Radovljica, odprtju razstave Rojstvo stripa, na kateri bodo v prvem delu spoznali prve skice, študije in razvoj
dvorana
lika izpod peresa avtorjev Renéja Goscinnyja in Alberta Uderza. V drugem delu pa, kako je nastajal
38. album izpod peresa Jeana–Yvesa Ferrija in Didiera Conrada. Večer bosta popestrila dva mlada
pianista.
splet

Gosta hrana: kašice ali BLW?

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

Vadba na stolih
Četrtek, 7. 4.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Vadba vključuje različne aktivnosti, ki so namenjene dobremu počutju in ohranitvi zdravja. Vaje
se izvajajo sede, počasi in intenzivno. Spoznali bomo različne tehnike dihanja, ki nam pomagajo
v stresnih situacijah in imajo ugoden vpliv na naše zdravje. Po razteznih vajah bomo spoznali
pomembne vaje za stopala in zaključili z jogo za obraz. Vadbo vodi Iva Lapajne, Združenje Europa
Donna Slovenija, Skupina Bohinj.

Obrazi slovenskih pokrajin — Romana in Lojze Krajnčan

Torek, 12. 4.,
19:00

splet

Čertek, 14. 4.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

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 Band 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.

Kako smo ustvarjali — dediščina za starejše

Otvoritev in predstavitev razstave v sodelovanju z Zavodom ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.

Naše poti

Torek, 19. 4.,
19:30

Sreda, 20. 4.,
10:00

Večer s Štefanom Babičem, dolgoletnim leškim župnikom. Pogovor bo tekel o lepotah in pasteh
Radovljica,
življenja, vrednotah, srčnosti in radostih, bolečinah ter o minljivosti vsakršnega življenja. Prijazno
dvorana
vabljeni k odpiranju srca in pričevanju o lastnih izkušnjah. Dogodek bo v sodelovanju s Slovenskim
društvom hospic povezovala Ana Prešeren.
splet

Odstavljanje in dojenje po prvem letu

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

Prvi polfinale Pesniškega turnirja 2022

Četrtek, 21. 4.,
18:00

Pesniški turnir je prireditev, na kateri se že 22. leto izbira najboljša neobjavljena izvirna pesem v tekočem letu. Na natečaju strokovna komisija izbere najboljših 24 pesmi. Njihovi avtorji se pomerijo
Radovljica,
na dveh polfinalnih turnirjih, strokovna žirija pa izbere 4 svoje finaliste, dva pa občinstvo z glasodvorana
vanjem. Letos bo prvi polfinale v okviru Noči knjige v Radovljici, drugi v Zagorju ob Savi, finale, na
katerem se pomeri dvanajsterica izbranih in razglasi vitez/vitezinja poezije, pa bo, kot je to tradicija,
v Mariboru.
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Blagodejni učinki lokalno, sezonsko in ekološko pridelane hrane na naše zdravje

Vsako živilo, ki ga zaužijemo, vpliva na delovanje naših organov, na naše zdravje in počutje. Tekom
predavanja bo dr. Jan Bizjak prikazal, s katerimi živili si lahko po doktrini tradicionalne kitajske medicine okrepimo in podpremo jetra, srce, vranico, pljuča in ledvice in tako poskrbimo za ohranjanje
našega zdravja in dobrega počutja

Četrtek, 21. 4.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Sobota, 23. 4.,
9:00

Radovljica,
Ob četrti obletnici otvoritve nove knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne »rojstnodnevpred
ne« ugodnosti. Pred knjižnico bo potekal knjižni sejem, na katerem bomo po simbolični ceni
vhodom v
prodajali odpisano gradivo. S sejmom se pridružujemo vseslovenski akciji kupovanja in podarjanja
knjižnico
knjig ob svetovnem dnevu knjige.

Knjižni sejem

Sobota, 23. in
ponedeljek, 25. 4.

Brezplačni prvi vpis

vse enote + Ob četrti obletnici otvoritve nove knjižnice v Radovljici smo za vas pripravili posebne »rojstnodnevsplet
ne« ugodnosti. Vse nove člane čaka ugodnost brezplačnega prvega vpisa v knjižnico. Odlična
priložnost, da vstopite v dom tisočerih zgodb!

Razstave za odrasle
Asterix – rojstvo stripa

Razstavo ob 60-letnici izida prvega albuma Asterix, galski junak sta pripravila Francoski inštitut
v Sloveniji in založba Graffit. Vabljeni k obisku galskega junaka Asterixa in izposoji brezčasnih
stripov.

Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Radovljica,
Ob izdaji najnovejše knjige Iva Janeza Cundriča vas vabimo, da si ogledate njegova knjižna dela in
čitalnica
izbor iz razstave »Sijaj železa – 2000 let kulture železa v Bohinju«.

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.

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Spodnje Bohinjske gore: starodavni Bohinj

Kako smo ustvarjali — dediščina za starejše

Razstava je nastala v sklopu ustvarjalnih delavnic zavoda ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Vurnikov trg 1, SI-4240 Radovljica
T 04 537 39 00 E info@rad.sik.si W www.rad.sik.si
knjiznica_atl

KnjiznicaRadovljica

21. 3.–30. 4.

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Gorje

Spodnje Bohinjske gore: starodavni Bohinj

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

Ujeti pogledi

Razstava fotografij, ki jih je v fotografski objektiv ujel domačin, Miro Zalokar.

Ta veseli knjižni svet

1. 10. 2021–30. 4.
2022

vse enote

Ves mesec

vse enote

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. Bralna akcija se
30. 4. zaključuje, zato ne pozabite oddati izpolnjenih ocenjevalnih lističev v vaši najbližji knjižnici.

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.

Aprila vam bo ob
pestri izbiri čajev na
voljo tudi posebni čaj
Vonj po pomladi.
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mesečni program
April 2022

Prireditve za otroke
Petek, 1., 8., 15., in
22. 4.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 1., 8., 15., in
22. 4.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

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. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica joge
Rainbow kids yoge.

Lego robotika
Petek in sobota, 1., Radovljica,
2., 8., 9., 22., 23., 29. računalniin 30. 4.
ška soba

Torek, sreda in
četrtek, 5., 6., 7., 12.,
13., 14., 19., 20., 21.,
27., 28. 4.
Sreda, 6. in 20. 4.,
17:00

Ponedeljek, 4., 11.
in 25. 4.,
17:00 in 19:00

Sreda, 6. 4.,
17:00

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 (17:00)
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.

Lego robotika
splet

Radovljica,
računalniška soba

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.

Lego robotika

V knjižnico se vračajo delavnice lego robotike v živo! Sestavljali in programirali bomo robote iz
širokega nabora setov in novo programsko vsebino. Vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci.
Obvezne prijave sprejemamo na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Angleške pravljice

Radovljica, Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se
pravljična predvsem dobro zabavali. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica
soba + splet 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.
Kulturni
dom Joža
Ažmana
Bohinjska
Bistrica

Sonce gre na potep

Sonce se nekega večera odloči, do to noč ne bo šlo za goro. Saj sploh ni zaspano, ljudje pa tako in
tako preveč spijo. Raje se bo šlo potepat in opazovat, kaj se dogaja po svetu, če za dnevom ne pride
noč, ampak še en dan. Glasbeno-lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik je
primerna za otroke od 3. leta dalje.

Sonce gre na potep
Četrtek, 7. 4.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Sreda, 13. 4.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Sonce se nekega večera odloči, do to noč ne bo šlo za goro. Saj sploh ni zaspano, ljudje pa tako in
tako preveč spijo. Raje se bo šlo potepat in opazovat, kaj se dogaja po svetu, če za dnevom ne pride
noč, ampak še en dan. Glasbeno-lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik je
primerna za otroke od 3. leta dalje.

Pisana pomlad

Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Alenka Gašperin.
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Četrtek, 14. 4.,
17:00
Ponedeljek, 18. 4.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Pisana pomlad

Ustvarjalno delavnico za otroke bo pripravila Alenka Gašperin.

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.

Pravljične rokodelnice — piščanček
Sreda, 20. 4.,
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. Aprila boste s Tino Opalk Knavs izdelovali simpatične piščančke.

Sonce gre na potep
Sreda, 20. 4.,
17:00

Kulturni
dom Gorje

Sonce se nekega večera odloči, do to noč ne bo šlo za goro. Saj sploh ni zaspano, ljudje pa tako in
tako preveč spijo. Raje se bo šlo potepat in opazovat, kaj se dogaja po svetu, če za dnevom ne pride
noč, ampak še en dan. Glasbeno-lutkovna predstava Glasbenega gledališča Melite Osojnik je
primerna za otroke od 3. leta dalje.

Pravljične rokodelnice — piščanček
Četrtek, 21. 4.,
17:00

17. 3.–20. 4.

21. 4.–18. 5.

Radovljica,
pravljična
soba

vse enote

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. Aprila boste s Tino Opalk Knavs izdelovali simpatične piščančke.

Čebelica Sivka

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.

Piščanček

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.

Aprila vam bo ob
pestri izbiri čajev na
voljo tudi posebni čaj
Vonj po pomladi.

Razstave za otroke
April — mednarodni mesec otroške knjige
Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Kropa

V mesecu aprilu obeležujemo mesec knjige in branja. 2. aprila, na rojstni dan danskega pravljičarja
Hansa C. Andersena, praznujemo mednarodni dan otroške knjige. Vabljeni na ogled otroških knjig,
ki opisujejo pomen branja in knjige.

Pomlad

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom
Tanje Mencinger, Klare Triplat in Mateje Verčič.

Gregorjevo — ko se ptički ženijo

Razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Kropa.
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Ves mesec

Begunje

Ves mesec

vse enote

Narcise

Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Ane Palovšnik.

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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