mesečni program
September 2022
Prireditve za odrasle
Obrazi slovenskih pokrajin - Andrej Šifrer

Četrtek, 8. 9.,
19:00

Petek, 9. 9.,
19:30

splet

Andrej Šifrer, Kranjčan, je legenda med slovenskimi glasbeniki, saj je avtor številnih ponarodelih
skladb, ki jih prepevajo različne generacije. Njegova glasbena ustvarjalnost nas spremlja že 45 let,
od leta 1977, ko je ustvaril singel Zoboblues, do danes, ko je obeležil 70 let. Ob tej priložnosti se
bomo z njim pogovorili o življenju in delu, o umazancih in uspavankah ter o tem, kako hiteti počasi.
Z Andrejem Šifrerjem bo govorila novinarka in radijska voditeljica Maja Stepančič. Pogovor bo
potekal v Mestni knjižnici Kranj, v živo pa si ga boste lahko ogledali tudi na spletu. Sklop pogovorov
poteka v sodelovanju z gorenjskimi splošnimi knjižnicami in spletnim leksikonom Obrazi slovenskih pokrajin. V projektu sodelujemo: Mestna knjižnica Kranj, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja
Loka, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič, Občinska knjižnica
Jesenice.

Slovesnost ob upokojitvi

Radovljica, Slovesnost ob zaključku dolgoletne kariere direktorice radovljiške knjižnice, Božene Kolman
dvorana
Finžgar, bo popestril bogat kulturni program s pozdravi in govori županov občin Radovljica, Bled,
Bohinj in Gorje.

Anton Korošec : slovenski državnik kraljeve Jugoslavije
Četrtek, 15. 9.,
18:00

Bled

Štajerski duhovnik dr. Anton Korošec (1872–1940) je bil nedvomno ključni slovenski politik med
obema svetovnima vojnama. Ob 150. obletnici njegovega rojstva je pri Cankarjevi založbi izpod peresa prof. dr. Andreja Rahtna izšla monografija, ki prvič na enem mestu celovito predstavi Koroščevo državniško vlogo v kraljevi Jugoslaviji. Pogovor o knjigi bo povezoval dr. Janez Šumrada. Knjigo
bosta predstavila avtor Andrej Rahten in recenzent prof. dr. Bogdan Kolar. Uvodni pozdrav bo imel
župan Janez Fajfar.

José Luís Peixoto na prvem obisku v Sloveniji

Ponedeljek, 26. 9.,
18:00

Radovljica, Pridružite se nam na literarnem večeru z večkrat nagrajenim portugalskim pisateljem. Vsestranski
dvorana
avtor piše tako prozo kot poezijo, lani pa je v slovenščini izšel prevod njegove slikanice Mama, ki je
deževala.

Torek, 27. 9.,
19:30

Radovljica, Letos spomladi je izšla knjiga, v kateri je zbranih 330 starih razglednic iz bogate zbirke Leopolda
dvorana
Kolmana. Knjigo in nekatere dragocene razglednice iz prelomnega obdobja slovenske zgodovine
bodo predstavili Miran Dolar, Leopold Kolman in Jure Sinobad.

Prelepi gorenjski svet

Razstave za odrasle
Ako ne pridete, vas privedejo orožniki!

Ves mesec

Ves mesec

Radovljica, V domoznanskem septembru vas vabimo, da se sprehodite po vseh splošnih knjižnicah na GoBled, Bohinj- renjskem in spoznate temno plat življenja Gorenjcev v preteklosti. Anja Poštrak in Barbara Kalan
ska Bistrica iz Gorenjskega muzeja vas bosta na razstavi popeljali med tatove, vlomilce, rokovnjače, berače,
potepuhe, ponarejevalce denarja in divje lovce.

Nacionalni mesec skupnega branja

Kropa, Gorje,
Razstava knjig na temo branja, kakovostnega preživljanja prostega časa in pozitivnega odnosa do
Srednja vas
knjig.

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
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8. 9.–9. 10.

vse enote

Zmenek na slepo s knjigo

Ob nacionalnem mesecu skupnega branja vas vabimo, da si malce začinite vaše bralno življenje.
Pojdite na slepi zmenek s knjigo.

Pokukaj med vrstice: Pravljičarka lepih besed
Ves mesec

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.

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
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T 04 537 39 00 E info@rad.sik.si W www.rad.sik.si
knjiznica_atl

KnjiznicaRadovljica

mesečni program
September 2022
Prireditve za otroke
Ponedeljek, 19.,
26. 9.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 21., 28. 9.,
16:40

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 21., 28. 9.,
17:30

Radovljica,
pravljična
soba

Četrtek, 29. 9.,
17:00

Radovljica,
pred
knjižnico

Petek, 30. 9.,
17:00

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. Več informacij v Facebook skupini English Storytime.

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.

Zaključna prireditev bralne akcije Poletavci

Na zaključni prireditvi 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. Ogledali pa si bomo tudi klasično slovensko humoresko Kozlovska sodba v Višnji gori
v izvedbi Teatra Cizamo.

Angleške pravljice
Bled

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.

Razstave za otroke
Ves mesec

Filmofrik: Kinobalon

Radovljica, 1.
S Kinobalonom v višave domišljije - za vso družino. Vabljeni v naš FIGL po kakovostne risanke in
nadstropje
filme, ki jih za vas izbira Kinodvor.

Ves mesec

Lesce

1. 9.–31. 3.

vse enote

Spomini na počitnice

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

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 …

Pravljične rokodelnice
Ves mesec

Ves mesec

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.

Nacionalni mesec skupnega branja

Gorje, Kropa,
Razstava knjig na temo branja, kakovostnega preživljanja prostega časa in pozitivnega odnosa do
Srednja vas
knjig.
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Ves mesec

Begunje

Narava nas obdaruje

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. a razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Nataše Vreček.

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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