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Maj 2022

Prireditve za odrasle

Torek, 3. 5., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Hiše v Kamni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci           
Avtor Mitja Kapus bo predstavil knjigo, ki je plod nekajletnega raziskovanja domačega kraja. 
Zbrane podatke o hišah, razvoju naselja, predvsem pa družinah je vključil v knjigo, ki ima preko 
700 strani in vsebuje 139 družinskih dreves ter več kot 950 fotografij. V njej je mogoče prebrati tudi 
marsikatero zanimivost o nekdanjem življenju v Kamni Gorici in o mnogih znanih osebah, ki so bile 
iz Kamne Gorice ali so z njo povezane.

Sreda, 4. 5., 
10:00 splet

Kako porod vpliva na dojenje
Predavanja Mama – mami. Srečanja bodo potekala prek Zooma. Število mest je omejeno. Več infor-
macij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki. 

Četrtek, 5. 5., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Vaje za sprostitev
Po izvedbi dihalnih in razteznih vaj bomo spoznali Brain Gym. To je možganska telovadba, ki jo 
sestavljajo tri dimenzije gibanja, in sicer stranskost ter notranja in zunanja orientacija. Gibi so pov-
sem preprosti in jih lahko izvajamo v različnih okoljih. Na naš organizem pa imajo skoraj magičen 
učinek. Uro vadbe bomo zaključili z jogo in masažo obraza. Vadbo bo vodila Iva Lapajne, Združenje 
Europa Donna Slovenja, Skupina Bohinj.

Ponedeljek, 9. 5.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Svečanost ob 20. obletnici Slovenskega društva Hospic 
Priprava za ustanovitev odbora na Gorenjskem se je začela na pragu tretjega tisočletja, leta 2002 na 
Jesenicah, od koder se je sedež odbora čez sedem let preselil v Radovljico, da je delovanje laže zajelo 
celo Gorenjsko. Vabljeni na svečanost.

Torek, 10. 5., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Arhitektura Dežele med Jelovico in Karavankami
Literarni večer z avtorjem knjige, rednim profesorjem na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, 
Borutom Juvancem. Knjiga predstavlja arhitekturo Dežele, od znamenj, kmečkih domov, domačij, 
staj in kozolcev do ključnih naselij mestnega oz. vsaj polmestnega tipa: Radovljice, Kamne Gorice in 
Krope.

Četrtek, 12. 5., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

V 14 dneh do konca sveta
V svetu, kot so nam ga zakuhali zadnje čase, se vse bolj zaziramo vase. Mnogi želijo začutiti notranji 
mir. Prav v tem trenutku je dobrodošlo vzeti v roke knjigo – V 14 dneh do konca sveta. Avtor knjige 
Uroš Močnik opisuje svoje popotovanje po Caminu, v jesenskih, sončnih dneh, deli vsakdanje 
zgodbe s poti, odstira zgodovinska dogajanja, povezana s kraji na poti in odkriva svoje občutke, med 
katerimi je najbolj pomemben prav notranji mir, ki je njegova popotnica Camina. Na predstavitvi 
knjige nam bo predstavil najbolj zanimive zgodbe, ogledali si bomo fotoutrinke s Camina, morda 
pa nam postreže tudi s torto de Santiago, tipičnim biskvitom prav iz mesta Santiago de Compostela.

Četrtek, 12. 5., 
19:30 Bled

Po sledeh Arnolda Riklija
Življenje Arnolda Riklija, prva svetlobna postaja, prva zračna uta na svetu, edinstveno atmosfer-
sko zdravljenje, blejska železna voda, čudodelna klima ...so izvirne zgodbe Bleda, ki bi lahko zopet 
postale del čudovite uspešnice in ponovno navdušile številne zahtevne goste. Ali danes pri trženju in 
uporabi Riklijevega imena kaj bolj spoštujemo dokazana zgodovinska dejstva ter skrbneje varuje-
mo še zadnje ostanke nekdaj bogate Riklijeve zapuščine, nam bo v predstavitvi monografije zaupal 
Vojko Zavodnik. Vljudno vabljeni!

Petek, 13. 5.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Rusalka
Predstavili se bodo člani kulturno – zgodovinskega društva Rusalka z recitali, predstavitvijo svojih 
zgodovinskih knjig, zgodb ter otroških publikacij. Prireditev bo spremljala razstava umetniških del 
slikarja Miroslava Pengala.



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

Petek, 13. 5., 
19:00 Bled

Festival - Obrazi miru
Osrednji del festivala bo potekal na štirih različnih lokacijah: v Knjižnici Bled, Knjižnici Kranj, v 
kulturni rezidenci Mežnarija pri Kapelci nad Kropo in v Mestni hiši v Ljubljani. Namen festivala je 
odpreti širši prostor za govor o miru, ponuditi načine za ozaveščanje o vrednoti miru za vse genera-
cije ter spodbujati zavest, da prav vsi v družbi lahko prispevamo k miru.

Torek, 17. 5., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Svet opraševalcev
Novo monografijo z naslovom Svet opraševalcev bodo predstavili avtorji dr. Petra Bole, Ivan Esen-
ko in dr. Andrej Šalehar.

Sreda, 18. 5., 
10:00 splet

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

Četrtek, 19. 5.,
19:00

Bohinjska 
Bistrica

S pomočjo naravnih dobrot do ozdravitve želodčnih težav 
Zdravje se začne in konča v želodcu, čigar delovanje in zdravje je močno odvisno tudi od hrane, ki jo 
uživamo. V svojem predavanju bo Jan Bizjak predstavil, s katerimi živili si lahko pomagamo pri raz-
ličnih najpogostejših (kroničnih) težavah z želodcem ter kako jih lahko poskusimo trajno ozdraviti.

Četrtek, 19. 5., 
19:30 Bled

Čarodej Toni : avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega 
politika
Dvesto štirideset strani zanimivih doživetij, sto pet fotografij in odkrite, do sedaj manj znane infor-
macije o avtorjevem življenju so, poleg njegovih izkušenj na področju javnega nastopanja, zagotovo 
garancija za zanimivo predstavitev knjižnega prvenca. Toni Mežan na predstavitvi obljublja tudi 
glasbeno presenečenje, možnost nakupa še zadnjih izvodov knjig ter napoved novega knjižnega 
dela z naslovom Vaški posebnež. Vabljeni!

Petek, 20. 5.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Program Svit na Gorenjskem 
Predstavitev preventivnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb 
ter raka na debelem črevesu in danki bo vodila dipl. m. s. Zala Marn.

Torek, 24. 5.,
19:30

Radovljica, 
dvorana

Zdravo ekološko vrtnarjenje
Vanes Husič bo predstavil pravilno kolobarjenje, samooskrbo, pomen organskega gnojenja in vpliva 
tega na tvorbo humusa, sonaravno, ekološko vrtnarjenje ter vzgojo domačih, zdravih in močnih 
sadik.

Četrtek, 26. 5.,
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Iz Katmanduja do Hong Konga (skozi Tibet in Kitajsko)
Potopisno predavanje Zorana Furmana, ki se je odpravil na dolgo vožnjo iz Nepala do mističnega 
Tibeta in naprej do metropole Hong Konga.

Četrtek, 26. 5.,
19:30 Bled

Kavni krog
Barbara Hanuš, avtorica knjige, nas bo v pogovoru z založnico, Majo Jug Hartman, popeljala med 
gospe, ki se v domu za starostnike zbirajo ob jutranji kavi. Kljub zavedanju, da se življenje počasi 
izteka, so njihova druženja polna smeha in zabavnih dogodivščin. Vabljeni!

Petek, 27. 5.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

POTopis - Popotniško zorenje Viljema Gogale
Knjiga POTopis je romarski dnevnik nekdanjega novinarja Dela, ki se je za 12 let prelevil v beraškega 
romarja in brez denarja prehodil večji del romarskih poti vse tja do Jeruzalema. Knjigo je ilustriral 
radovljiški občan Nikolaj Mašukov - poleg avtorja in oblikovalca, ki sta Kranjčana. Z avtorjem in 
ilustratorjem knjige se bo pogovarjala Božena Kolman Finžgar.

Ponedeljek, 30. 5.,
19:30

Linhartova 
drvorana 

Radovljica

Pravljični večer za odrasle
Zaključna prireditev za udeležence bralne akcije Ta veseli knjižni svet in Bralnih klubov. Vabila 
bomo poslali po pošti.

Torek, 31. 5.,
19:30

Radovljica, 
dvorana

Večer z Bernardo Mrak Kosel
Tematika poezije Bernarde Mrak Kosel sega od domačih motivov pa do globljih, iskrenih, 
osebno-izpovednih verzov, kjer se nam avtorica razodeva kot čuteča osebnost, plast za plastjo od-
krivamo njen notranji svet ljubezni in domotožja. Mestoma bi njeno spominjanje domačih krajev 
lahko poimenovali celo rodotožje. Tako mesto v njeni literaturi zavzema tudi roman Ujetnik svojega 
časa, ki ga je izdala pri Mohorjevi založbi in v katerem spretno slika del zgodovine neke (ali točno 
določene) rodbine. Večer s poezijo Radovljičanke Bernarde Mrak Kosel bodo pripravili in interpreti-
rali člani KUD A. T. Linharta Radovljica, pogovor z avtorico bo vodil Rok Andres.
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Ves mesec Bled

Kako smo selili blejsko knjižnico 
Fotografa, domačina Miro Zalokar in Matjaž Resman (fotkaj.me), sta v svoj fotografski objektiv 
ujela utrinke selitve blejske knjižnice. Razstavo fotografij si v mesecu aprilu in maju lahko ogledate 
v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled. Vabljeni!

Ves mesec Radovljica
Radol’ca skozi čas - dediščina preteklosti, ki nas obkroža 
Razstavo so pripravili dijaki EGSŠ Radovljica, program medijski tehnik. Izdelki so nastali med uče-
njem in raziskovanjem bogate kulturne dediščine Radovljice v okolici njihove šole.

Ves mesec
Radovljica, 

1. 
nadstropje

V 'FIGL' po film in glasbo: Baza slovenskih filmov 
Slovenski filmi na enem mestu. Na portalu BSF si lahko tudi člani naše knjižnice brezplačno 
izposojate in ogledate stvaritve slovenskih filmskih ustvarjalcev. V radovljiški knjižnici pa vas čaka 
priložnostni nabor slovenskih filmov, izbrane literature in glasbe.

Ves mesec Bled

Vitrina ustvarjalnosti - Ustvarjeno z ljubeznijo 
Ustvarjalki Maja in Natalija Kos z Bleda se nam bosta predstavili s svojimi izdelki. Razstava ročno 
narejenih izdelkov, ki nastajajo z veliko mero ljubezni in s smislom za lepoto, bo v Knjižnici Blaža 
Kumerdeja Bled na ogled v mesecu maju.

Ves mesec Kropa Pomladi v pozdrav
Razstava ročnih izdelkov, ki so nastajali na ustvarjalnih delavnicah skupine »bazenk« iz Krope.

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.

Razstave za odrasle

Maja vam bo ob 
pestri izbiri čajev na 
voljo tudi posebni 
ledeni čaj Frozen.

Gradivo blejske knjižnice, ki ste si ga izposodili po 15. februarju, boste lahko brez zamudnine vrnili v novi knjižnici 

najkasneje do torka, 31. 5. 2022. 
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Maj 2022

Prireditve za otroke

Ponedeljek, 2., 5., 
17:00 splet

Angleške pravljice 
Pravljična urica v angleškem jeziku, na kateri se bodo otroci naučili novih besed, pesmic in se pred-
vsem dobro zabavali. Pravljice bo pripovedovala Rebecca Svetina, Američanka in učiteljica angle-
ščine, ki z družino živi v Radovljici. Več informacij v Facebook skupini English Storytime.

Torek, sreda in 
četrtek, 3., 4., 5., 
10., 11., 12., 17., 18., 
19., 24., 25., 26., 
31. 5.

splet

Lego robotika 
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.

Sreda, 4. 5.,
17:00

Kulturni 
dom Joža 
Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Muca Copatarica 
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate, v izvedbi Lutkovnega gledališča 
Fru-fru. Lutkovna pravljica je pripovedovana z lutkami, ob živo izvajani glasbi in otroških pesmicah 
in je primerna za otroke od 2. leta dalje.

Sreda, 4. in 18. 5.,
17:00

Radovljica, 
računalni-

ška soba

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 spre-
jemamo na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

Četrtek, 5. 5.,
17:00

Radovljica, 
dvorana

Muca Copatarica 
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate, v izvedbi Lutkovnega gledališča 
Fru-fru. Lutkovna pravljica je pripovedovana z lutkami, ob živo izvajani glasbi in otroških pesmicah 
in je primerna za otroke od 2. leta dalje.

Petek, 6. 5.,
17:00 Bled Medvedkova knjižnica 

Pravljično urico za otroke bosta pripravili Irena Razingar in Zala Hrast.

Petek, 6., 13., 20., 
27. 5., 
15:30

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 z najmlajšimi, pa tudi s 
samim seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Petek, 6., 13., 20., 
27. 5., 
16:30

Radovljica, 
pravljična 

soba

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, pet-
je oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljice o živalih, vremen-
skih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica joge 
Rainbow kids yoge.

Petek in sobota, 6., 
7., 13., 14., 20., 21., 
27. in 28. 5.

Radovljica, 
računalni-

ška soba

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.

Ponedeljek, 9., 16., 
23., 30. 5.,
17:00 in 19:00

Radovljica, 
pravljična 

soba + splet

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.



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

Sreda, 11. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Deževna delavnica 
Ob slikanici Mama, ki je deževala bodo najmlajši spoznali prav posebno mamo. Med dežne kapljice 
jih bo popeljala prevajalka Urška Rupar Vrbinc.

Četrtek, 12. 5.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Nagajive knjige 
Pravljično uro z ustvarjalno delavnico bo vodila Katjuša Lapajne Arh.

Petek, 13. 5.,
17:00 Bled

Deževna delavnica 
Ob slikanici Mama, ki je deževala bodo najmlajši spoznali prav posebno mamo. Med dežne kapljice 
jih bo popeljala prevajalka Urška Rupar Vrbinc.

Ponedeljek, 16. 5.,
17:00

Kulturni 
dom Gorje

Muca Copatarica 
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate, v izvedbi Lutkovnega gledališča 
Fru-fru. Lutkovna pravljica je pripovedovana z lutkami, ob živo izvajani glasbi in otroških pesmicah 
in je primerna za otroke od 2. leta dalje.

Sreda, 18. 5.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljične rokodelnice — mačkon 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer star-
ši 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 knji-
žničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v 
knjižnici in tudi doma. Maja boste s Tino Opalk Knavs izdelovali simpatične mačkone.

Četrtek, 19. 5.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljične rokodelnice — mačkon 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer star-
ši 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 knji-
žničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v 
knjižnici in tudi doma. Maja boste s Tino Opalk Knavs izdelovali simpatične mačkone.

Petek, 20. 5.,
17:00 Bled

Pravljične rokodelnice — mačkon 
Pravljične rokodelnice so skupni projekt gorenjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer star-
ši 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 knji-
žničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v 
knjižnici in tudi doma. Maja boste s Tino Opalk Knavs izdelovali simpatične mačkone.

Sreda, 25. 5.,
17:00 Bohinjska 

Bistrica
Nagajive knjige 
Pravljično uro z ustvarjalno delavnico bo vodila Katjuša Lapajne Arh.

Četrtek, 26. 5.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Deževna delavnica 
Ob slikanici Mama, ki je deževala bodo najmlajši spoznali prav posebno mamo. Med dežne kapljice 
jih bo popeljala prevajalka Urška Rupar Vrbinc.

Petek, 27. 5.,
17:00 Bled

Inštrumenti oživijo 
Glasbeno pravljico je napisala Ana Novak. Nastopili bodo pevci OPZ DO RE MI in mlajši inštrumen-
talisti. Vljudno vabljeni!

21. 4.–18. 5. vse enote

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.

19. 5.–15. 6. vse enote

Mačkon
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.

Maja vam bo ob pestri 

izbiri čajev na voljo tudi 

posebni ledeni čaj Frozen.
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Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Barve na potepu 
Razstavo likovnih izdelkov so pripravili učenci 1. a in 1. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinj-
ska Bistrica pod mentorstvom Polone O. Golobič, Bernarde Mikelj in Janje Cvetek.   

Ves mesec Srednja vas
V soju festivala 
Razstavo likovnih izdelkov so pripravili učenci od 1. do 4. razreda POŠ Srednja vas z učiteljicami 
Jožico Kašca, Mojco Odar, Natašo Korošec, Sabino Jeklar, Marijo Medja in Tjašo Tišov.

Ves mesec Lesce
Risani junaki 
Razstavo svojih risb risanih junakov iz risank in stripov je pripravil Jakob Koblar Cvetkovič, učenec 7. 
razreda OŠ Lesce in velik navdušenec nad stripi. 

Ves mesec Begunje Cvetoči travnik 
Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Doris Lapanja.

Ves mesec Gorje Zeleno, ki te ljubim zeleno 
Razstava likovnih izdelkov učencev OPB OŠ Gorje.

Ves mesec vse enote
Mislice 
Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knji-
žnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.

Razstave za otroke

Gradivo blejske knjižnice, ki ste si ga izposodili po 15. februarju, boste lahko brez zamudnine vrnili v novi knjižnici 

najkasneje do torka, 31. 5. 2022. 


