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Julij in avgust 2022

Prireditve za odrasle

1. 7.–25. 8. Bled

Priložnostna razstava ob prireditvi Slikarska razstava: Ejti Štih 
V blejsko galerijo, Galerijo Stolp na Blejskem gradu, Galerijo Melite Vovk in v preddverje Festival-
ne dvorane v mesecu juliju prihajajo trije cikli ustvarjanja domače, blejske akademske slikarke Ejti 
Štih. Priložnostno razstavo ob prireditvi si lahko ogledate v blejski knjižnici.

11.–16. 7. Bled Marjetin sejem na Bohinjski Beli 
Priložnostno razstavo si lahko ogledate v blejski knjižnici. 

Julij in avgust Bled

Moka nujno skozi konjski rep 
V razstavi Izbranih predmetov iz zbirk Gorenjskega muzeja vam Anja Poštrak in mag. Barbara 
Kalan predstavljata zgodovino sitarske obrti na Gorenjskem. V študijskem krožku »Sitarstvo«, 
ki je v Gorenjskem muzeju deloval v letih 2001/2002, so muzejski delavci v sodelovanju s potomci 
stražiških sitarjev popisali več kot 130 sit in med njimi našli kar 70 vzorcev sit, ohranjenih v zasebnih 
in javnih muzejskih zbirkah.

Julij in avgust Bohinjska 
Bistrica

Zakaj izdelati družinsko drevo? 
Rodoslovje, genealogija, lahko bi rekli tudi rodovnikarstvo, je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem ter 
zapisovanjem oseb in sorodstvenih vezi in katere končni izdelek je rodovnik. Rodovnik ali družin-
sko drevo je zapisan ali izrisan prikaz oseb, ki so v medsebojnem sorodstvu. Družinsko drevo ni le 
izdelek, ampak je predvsem dokument, ki ostane potomcem in predstavlja bogat zgodovinski vir 
o njihovi družini. Z raziskovanjem družinske preteklosti ohranjamo spomin na naše prednike ter 
posledično odkrivamo del sebe in lastne identitete, saj nam omogoča, da razvijemo močan občutek 
zavedanja o tem, kdo smo. Razstavlja Anton Čop.

Julij in avgust Bohinjska 
Bistrica

Nekaj ribiških iz Bohinja ali tudi ribe so dediščina
Ribolovna območja so bila natančno določena tudi v preteklosti. To, kdo lahko lovi in kje lahko lovi, 
so urejali z ribolovnimi dovolilnicami. Nadzor so opravljali ribiški čuvaji, ki so morali tudi zapriseči. 
Zavedali so se pomena varovanja rib in kaznovali prepovedan ribolov. Na ribolov v Bohinj je večkrat 
prišla tudi jugoslovanska kraljeva družina Karađorđević. Med prvo svetovno vojno so ribe v Bohinju 
lovili kar z granatami! Tudi bohinjska ribogojnica, ki so jo ustanovili že pred stotimi leti, je bila ena 
najsodobnejših pri nas. Razstavo je pripravil Gorenjski muzej.

Julij in avgust Lesce
Ročna dela
Razstavo je pripravila Sekcija ročnih del, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Lesce. Svoje 
izdelke razstavljajo Marinka Klančar, Štefka Ipavec, Štefka Tomazini in Marija Janc. 

Julij in avgust Srednja vas
Naokoli po Sloveniji
Se sprašujete kam na izlet po Sloveniji? Za lažjo odločitev smo pripravili razstavo vodnikov z opisi 
skritih biserov. 

Razstave za odrasle

4. 8., 
10:00 Radovljica

Dojiva se 
Predavanje za vse novopečene starše bo popestreno z različnimi praktičnimi delavnicami, čajanko 
ter nagradnim žrebanjem za vse udeležence.
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Junij do september vse enote

Pokukaj med vrstice: Pravljičarka lepih besed
Ob 100-letnici rojstva kukamo v vrstice in črte ilustracij pravljic vsem nam ljube pisateljice, Ele Pe-
roci. V enotah knjižnice ali na naši spletni strani poiščite kviz. Izpolnjenega oddajte in prejeli boste 
okusno in osvežilno nagrado.

Julij in avgust vse enote Bralni izziv
Od 1. julija do 31. avgusta vas vabimo, da poizkusite naš slasten sedemhodni knjižni meni.

Julij in avgust 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.

Avgust Radovljica
Dojiva se
V okviru festivala Dojiva se, ki bo potekal 6. avgusta tudi v Radovljici, smo razstavili knjige o mate-
rinstvu, starševstvu in dojenju.

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.

POKUKAJ MED VRSTICE 2022

Pravljicarka
     lepih besed

Dom tisočerih zgodb

Ela Peroc
i
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Julij in avgust 2022

Razstave za otroke

1.–31. 7. vse enote

Rakovo pokrivalo 
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.

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.

10. 6.–10. 9. vse enote

Poletavci in NajPoletavci 
Poletavci so otroci od 7. do 12. leta starosti. Med počitnicami berejo knjige, revije, stripe in izpol-
njujejo 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 po-
darja podjetje Hervis d. o. o. Zaključna prireditev s predstavo in žrebanjem nagrad bo v četrtek, 29. 
septembra 2022, ob 17h pred radovljiško knjižnico. Ogledali si bomo klasično slovensko humore-
sko Kozlovska sodba v Višnji gori v izvedbi Teatra Cizamo.

Julij in avgust
Radovljica, 

1. nad-
stropje

V 'FIGL' po film in glasbo: Kinobalon 
Poletje, čas brez šolskih skrbi in obveznosti, je čas za sprostitev in dober film - čas za KINOBALON! 
Med poletnimi počitnicami vabljeni v naš FIGL po kakovostne risanke in filme, ki jih za vas izbira 
Kinodvor.

Julij in avgust Bled

Knjiga je zakladnica ustvarjanja in domišljije 
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. 

Julij in avgust Lesce
Pisane počitnice 
Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja 2. a razreda OŠ ATL Radovljica pod men-
torstvom Barbare Meglič.

Julij in avgust Kropa
Poletni živžav 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Pikapolonice Vrtca Kropa pod mentorstvom Doroteje 
Škriba in Maje Kouter.

Julij in avgust Begunje Počitnice 
Likovni izdelki učencev 4. a POŠ Begunje pod mentorstvom Ane Palovšnik.

Julij in avgust Gorje
Jaz pa grem na zeleno travco 
Likovni izdelki otrok iz Vrtca Gorje, ki so ustvarjali na osrednjo temo letošnjega šolskega leta, ljud-
sko pesem.

Julij in avgust 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.


