mesečni program
Junij 2022

Prireditve za odrasle
Se tudi tvoj malček še vedno zbuja?

Sreda, 1. 6.,
10:00

Radovljica,
Dobrodošle mamice z dojenčki, bodoči starši in partnerji, ki vas skrbi spanje dojenčkov in malčkov.
pravljična
Brezplačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštitusoba
ta za dojenje Rumina.

Sreda, 15. 6.,
10:00

Radovljica,
Dobrodošle mamice z dojenčki, bodoči starši in partnerji, ki vas čaka uvajanje otroka v vrtec. Brezpravljična
plačno srečanje bo vodila svetovalka za dojenje in nošenje dojenčkov Alenka Benedik z Inštituta za
soba
dojenje Rumina.

Torek, 28. 6.,
18:00

Uvajanje v vrtec

Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji
Bled

Predstavitev knjige, ki govori o ženskah in morju ter vstopu Slovenk v moški svet pomorskega poklica. Na predstavitvi knjige bodo sodelovali Franco Juri, direktor Pomorskega muzeja, hčerki obeh
pomorščakinj Tamara Kaluža in Alida Mažer ter avtorica, muzejska svetnica dr. Nadja Terčon.

Razstave za odrasle
Rodbina Vurnik in Kranj

1.–17. 6.

Radovljica, Vsi trije Vurniki (Janez starejši, Janez mlajši, Ivan in Ivanova žena Helena) so se s svojim opusom
2. in 3.
pomembno zapisali v kulturno-umetniško dediščino slovenskega prostora, razstava pa se osredotonadstropje ča na njihov kranjski opus. Razstava je bila domoznanski projekt Mestne knjižnice Kranj. Avtorica
idejne zasnove in besedila razstave je Petra Puhar Kejžar, oblikovala pa jo je Lucija Podbrežnik.

Vurnikovi dnevi skozi leta

Od leta 2014 v Centru arhitekture Slovenije pripravljajo praznovanja ob obletnicah rojstva arhitekta Ivana Vurnika. 1. junij, dan rojstva radovljiškega rojaka, je tudi krajevni praznik. Na razstavi
bodo predstavljeni najrazličnejši dogodki v okviru Vurnikovih dni, ki so se do danes zvrstili v osmih
zaporednih letih.

1.–17. 6.

Radovljica

Ves mesec

Radovljica,
Slovenski filmi na enem mestu. Na portalu BSF si lahko tudi člani naše knjižnice brezplačno
1.
izposojate in ogledate stvaritve slovenskih filmskih ustvarjalcev. V radovljiški knjižnici pa vas čaka
nadstropje
priložnostni nabor slovenskih filmov, izbrane literature in glasbe.

V 'FIGL' po film in glasbo: Baza slovenskih filmov

Razstava gnezdilnic za čebele samotarke
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Kropa

V sklopu projekta BEE-DIVERSITY so učenci Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled izdelali
gnezdilnice za čebele samotarke. Razstavo njihovih izdelkov si v mesecu juniju lahko ogledate v
Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled. Vljudno vabljeni!

Od jesenskih do pomladnih pletenin

Razstava ročnih del članic Kulturnega društva Bohinj, sekcija ročna dela.

Pomladi v pozdrav

Razstava ročnih izdelkov, ki so nastajali na ustvarjalnih delavnicah skupine »bazenk« iz Krope.
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Pokukaj med vrstice: Pravljičarka lepih besed
Junij–september

vse enote

Ves mesec

vse enote

Ob 100-letnici rojstva kukamo v vrstice in črte ilustracij pravljic vsem nam ljube pisateljice Ele Peroci. V enotah knjižnice ali na naši spletni strani poiščite kviz. Izpolnjenega oddajte in prejeli boste
okusno in osvežilno nagrado.

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.
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Prireditve za otroke
Sreda, 1. in 15. 6.,
17:00

Radovljica,
računalniška soba

Četrtek, 2. 6.,
17:00

Vurnikov
trg,
Radovljica

Petek, 3., 10., 17. 6.,
15:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 3., 10., 17. 6.,
16:30

Radovljica,
pravljična
soba

Petek in sobota, 3.,
4., 10., 11., 17., 18. 6.

Radovljica,
računalniška soba

Ponedeljek, 6. 6.,
17:00

otroško
igrišče
Lesce

Ponedeljek, 13. 6.,
17:00

otroško
igrišče
Radovljica

Ponedeljek, 20. 6.,
17:00

otroško
igrišče
Begunje

Sreda, 22. 6.,
17:00
Vsak torek, sreda,
četrtek in
petek

Vurnikov
trg,
Radovljica

Lego robotika

Na delavnicah lego robotike boste lahko sestavljali in programirali robote iz širokega nabora setov
in z novo programsko vsebino. Vabljeni tako novi kot že izkušeni udeleženci. Obvezne prijave sprejemamo na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Knjižnica - ves@lje zakladov

Zaključna prireditev za udeležence akcije Knjižnica – Ves@lje zakladov s predstavo Cirkus koLibris v
izvedbi Žonglerske skupine Čupakabra. Vabila vsem sodelujočim bomo poslali po pošti.

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 z najmlajšimi, pa tudi s
samim 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

Na delavnicah lego robotike boste lahko sestavljali in programirali robote iz širokega nabora setov
in z 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.

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. Se dobimo na igrišču “pod drevesom”.

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. Se dobimo na igrišču “pod drevesom”.

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. Se dobimo na igrišču “pod drevesom”.

Igrivo poletje

Otvoritev razstave in krajši kulturno-zabavni program, ki ga bodo pripravili učenci podaljšanega
bivanja OŠ ATL Radovljica, POŠ Ljubno in POŠ Mošnje.

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 od 18:30 do 19:30 ter
ob 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.
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Mačkon
19. 5.–15. 6.

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.

Kit
16. 6.–20. 7.

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
22. 6.–27. 8.

Radovljica

Igrivo poletje

Razstava likovnih izdelkov učencev OŠ ATL Radovljica iz oddelkov podaljšanega bivanja od 1. do 5.
razreda na matični šoli in podružničnih šolah Ljubno ter Mošnje.

Knjiga je zakladnica ustvarjanja in domišljije
Ves mesec

Ves mesec

Bled

Ustvarjalci »poletne« razstave so učenci krožka Malega likovnega snovanja, ki deluje v okviru
Medgeneracijskega centra na Bledu. Njihove mentorice so Ana Marija Kovač, Nada Radonjič,
Sergeja Ažman Lapajne in Bernardka Bernard. Motive za razstavo so učenci »iskali« z ogledom
zanimivih in pomembnih knjig. Slikali so na velike liste, s pravimi barvami in z iskrenimi željami za
novo blejsko knjižnico.

Bohinjsko jezero

Srednja vas Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Sovice, Vrtec Srednja vas, z vzgojiteljicama Petro
Pintar in Kajo Vodnjov.

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Gorje

Cvetoči travnik

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Doris Lapanja.

Hura, počitnice!

Razstava likovnih izdelkov učencev 3. b razreda OŠ F. S Finžgarja Lesce pod mentorstvom učiteljice
Nine Ošljak.

Jaz pa grem na zeleno travco

Likovni izdelki otrok iz Vrtca Gorje, ki so ustvarjali na osrednjo temo letošnjega šolskega leta, ljudsko pesem.

Poletavci in NajPoletavci

10. 6.–10. 9.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Poletavci so otroci od 7. do 12. leta starosti. Med počitnicami berejo knjige, revije, stripe in izpolnjujejo bralni dnevnik. Njihova naloga je brati pol ure na dan. NajPoletavci so najstniki od 13. do 16.
leta starosti. Njihova naloga je prebrati 3 knjige med počitnicami in vpisati naslove v obrazec na
spletni strani radovljiške knjižnice.Na koncu poletja bodo vsi sodelujoči prejeli priznanje, majico
in sodelovali v nagradnem žrebanju za glavno nagrado, to je badminton set Talbot Torro, ki ga
podarja podjetje Hervis d. o. o. Zaključna prireditev s predstavo in žrebanjem nagrad bo v četrtek,
29. septembra 2022, ob 17:00 pred radovljiško knjižnico. Ogledali si bomo klasično slovensko
humoresko Kozlovska sodba v Višnji gori v izvedbi Teatra Cizamo.

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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