mesečni program
Oktober 2022

Prireditve za odrasle
Sobota, 1. 10.,
9:00

Europa Donna Slovenija
Bled

Člani Skupine Bohinj bodo obiskovalce knjižnice osveščali o pomenu preventive in zgodnjega
odkrivanja bolezni, predstavili dejavnosti združenja, delili promocijski material, pripravili zabavne
nagradne naloge in vprašanja ter prikazali pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu.

Gruzija, na južni strani Kavkaza

Torek, 4. 10.,
19:30

Četrtek, 6. 10.,
15:00

Torek, 11. 10.,
15:00

Gruzija, ki geografsko spada v Evropo, je v svoji zgodovini doživljala vzpone in padce. V večnaciRadovljica,
onalnem Kavkazu se srečujejo različni politični interesi. Z domačinom in popotnikom, Janezom
dvorana
Pretnarjem, bomo obiskali gore Kavkaza, mesti Tbilisi in Kutaisi, samostane in odmaknjene cerkve,
Stalinov Gori in vinorodno Kahetijo.
Bohinjska
Bistrica

Europa Donna Slovenija

Člani Skupine Bohinj bodo obiskovalce knjižnice osveščali o pomenu preventive in zgodnjega
odkrivanja bolezni, predstavili dejavnosti združenja, delili promocijski material, pripravili zabavne
nagradne naloge in vprašanja ter prikazali pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu.

Europa Donna Slovenija
Gorje

Člani Skupine Bohinj bodo obiskovalce knjižnice osveščali o pomenu preventive in zgodnjega
odkrivanja bolezni, predstavili dejavnosti združenja, delili promocijski material, pripravili zabavne
nagradne naloge in vprašanja ter prikazali pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu.

Obrazi slovenskih pokrajin - Domen Slana
Torek, 11. 10.,
19:00

splet

Domen Slana, Škofjeločan, »Puštuc«, je akademski slikar, ki svojih umetnin ne ustvarja le na platnu,
ampak je vsestranski umetnik. Kakšno glasbo posluša Domen, sicer polbrat Jana Plestenjaka, in
zakaj so mu posebej pri srcu ptiči? Vse to boste lahko izvedeli v pogovoru, ki ga bo z njim v škofjeloški knjižnici vodila novinarka in televizijska voditeljica Monika Tavčar. V živo pa si ga boste lahko
ogledali tudi preko spleta. Sklop pogovorov poteka v sodelovanju z gorenjskimi splošnimi knjižnicami, ki sooblikujemo spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih pokrajin.

Europa Donna Slovenija

Člani Skupine Bohinj bodo obiskovalce knjižnice osveščali o pomenu preventive in zgodnjega
odkrivanja bolezni, predstavili dejavnosti združenja, delili promocijski material, pripravili zabavne
nagradne naloge in vprašanja ter prikazali pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu.

Sreda, 12. 10.,
15:00

Radovljica

Torek, 18. 10.,
09:00

Radovljica,
Vabljeni na prvo srečanje bralcev, ki ga bo ob kavi in čaju vodila Irena Kotnik. Pogovarjali se boste o
sejna soba
zanimivih knjigah in izbrali naslov za naslednje srečanje.

Torek, 18. 10.,
19:30

Radovljica,
Vesna V. Godina velja za eno najbolj branih družbenih kritičark in kolumnistk pri nas. Predstavila bo
dvorana
svoje pronicljivo in fascinantno delo, ki ponuja številne iztočnice za poglobljen razmislek.

Sreda, 19. 10.,
09:00

Radovljica,
Vabljeni na prvo srečanje bralcev, ki ga bo ob kavi in čaju vodila Katja Bevk. Pogovarjali se boste o
sejna soba
zanimivih knjigah in izbrali naslov za naslednje srečanje.

Četrtek, 20. 10.,
18:00

Bralni klub

Zablode feminizma

Bralni klub

Življenje v svetu gora
Bled

Okamenele podobe z gora bo osrednja tema predavanja, ki ga bo organiziralo Društvo za varstvo
okolja Bled. Predaval bo Andrej Žemva, ljubiteljski fotograf, član Foto kluba Jesenice in dolgoletni
gorski reševalec.
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Četrtek, 20. 10.,
19:00

Bohinjska
Bistrica

Izštekani najstniki in starši, ki štekajo

Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole bosta predstavila svojo brezčasno uspešnico o vzgoji najstnikov Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Vabljeni na predavanje, ki je neprecenljiv vir znanja za
starše in učitelje.

Zgodovina zvonov, zvonjenja in pritrkavanja v župniji Radovljica

Torek, 25. 10.,
19:30

Franci Valant, Predtržan iz Radovljice, je v svojem 90. jubilejnem letu v samozaložbi izdal knjigo
Radovljica,
Zgodovina zvonov, zvonjenja in pritrkavanja v župniji Radovljica. Knjiga predstavlja predvsem podvorana
datke o pritrkovalcih in zvonovih v radovljiški župniji v preteklih 130 letih. Zanimive zbrane podatke
bo predstavil in dopolnil z opisi lastnih izkušenj.

Knjižni potep s svetovno popotnico Almo M. Karlin
Četrtek, 27. 10.,
19:00

Bled

Ena najbolj drznih svetovnih popotnic je dejala, da je vsaka dežela, po kateri je potovala, na njej
pustila svoj pečat. Iz vsake je črpala svoj navdih za števila dela, ki so zaradi neusmiljenih zgodovinskih okoliščin mnoga ostala neobjavljena. Z raziskovalko življenja in dela Alme M. Karlin, prevajalko njenih del v slovenščino in avtorico več knjig o tej izjemni ženski Jernejo Jezernik se bomo
pogovarjali o Almini bogati literarni in duhovni dediščini in predstavili knjige iz serije Z Almo v svet.
Spregovorili pa bodo tudi o novo odkritih Alminih dnevnikov s potepanj po Sloveniji.

Razstave za odrasle
Ves mesec

Radovljica, 2.
in 3.
nadstropje,
Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Radovljica,
pritličje in
1. nadstropje;
Gorje

Ves mesec

Radovljica,
1. nadstropje

Rožnato

Razstava unikatnih izdelkov Zvezde Malej, ki ustvarja v sklopu Skupine Bohinj v »rožnatem« Europa Donna Slovenija.

Ta veseli knjižni svet

Knjižna razstava izbranih del 13. sezone bralne akcije za odrasle. Vabljeni k sodelovanju.

Filmofrik: Življenjske zgodbe filmskih ikon v besedi in na platnu

Za filmofrike in knjigoljube tokrat življenja legendarnih igralcev in igralk v zasebnosti in pred
kamero.

Slikarska razstava Špele Pirnat
Ves mesec

Bled

1. 10.–29. 4.

vse enote

Ves mesec

vse enote

Ustvarjalka Špela Pirnat se nam bo predstavila z razstavo svojega likovnega ustvarjanja. Blejska
slikarka, ki najraje slika portrete, se je z umetnostjo srečala že v otroštvu, ko je spremljala očeta pri
rezbarskem in slikarskem ustvarjanju. Pozneje je sklenila znanje nadgraditi in se pridružila slikarski
šoli akademske slikarke Brigite Požegar Mulej, kjer je spoznala klasično slikarsko tradicijo.

Ta veseli knjižni svet

Potrebujete bralni nasvet? Vstopite v Ta veseli knjižni svet in že trinajsto leto zapored s seznama
odličnih literarnih del izberite, preberite in ocenite najmanj sedem predlaganih del.

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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mesečni program
Oktober 2022

Prireditve za otroke
Sobota, 1., 8., 15.,
22. 10.,
8:00

Lego robotika

Radovljica,
Želiš sestavljati robote, se učiti programiranja, postavljati poligone in osvajati tehnična znanja?
računalniška
Učitelja Žan in Toni ter novi seti za sestavljanje že nestrpno čakajo na spretne prste in bistre glave.
soba
Še prej pa obvezno izpolni prijavnico, ki jo najdeš v knjižnici ali na naši spletni strani.

Ponedeljek, 3.,
10., 17., 24. 10.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Torek, 4. 10.,
17:00

Srednja vas

Sreda, 5. 10.,
17:00

Kulturni
doma Joža
Ažmana
Bohinjska
Bistrica

Sreda, 5., 12., 19.,
26. 10.,
16:40

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 5., 12., 19.,
26. 10.,
17:30

Radovljica,
pravljična
soba

Četrtek, 6. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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.

Teden otroka in rožnata urica

Ob tednu otroka je Združenje Europa Donna Slovenija, Skupina Bohinj, pripravilo rožnato pravljično urico z ustvarjalno delavnico polno smeha in zabave.

Buča debeluča

Pozno jeseni je na prostranem polju ostala ena sama buča. Buča, ki je bila tako zelo velika, da je
ni bilo moč premakniti – Buča debeluča. Igrana animacijska predstava gledališča Pravljičarna o
življenju in minevanju, bo s svojim zanimivim sporočilom pritegnila tako najmlajše kot tudi tiste
malo starejše gledalce.

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.

Teden otroka in rožnata urica

Ob tednu otroka je Združenje Europa Donna Slovenija, Skupina Bohinj, pripravilo rožnato pravljično urico z ustvarjalno delavnico polno smeha in zabave.

Buča debeluča
Četrtek, 6. 10.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Pozno jeseni je na prostranem polju ostala ena sama buča. Buča, ki je bila tako zelo velika, da je
ni bilo moč premakniti – Buča debeluča. Igrana animacijska predstava gledališča Pravljičarna o
življenju in minevanju, bo s svojim zanimivim sporočilom pritegnila tako najmlajše kot tudi tiste
malo starejše gledalce.

Buča debeluča
Petek, 7. 10.,
17:00

Bled

Pozno jeseni je na prostranem polju ostala ena sama buča. Buča, ki je bila tako zelo velika, da je
ni bilo moč premakniti – Buča debeluča. Igrana animacijska predstava gledališča Pravljičarna o
življenju in minevanju, bo s svojim zanimivim sporočilom pritegnila tako najmlajše kot tudi tiste
malo starejše gledalce.
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Pravljične rokodelnice - Jesenski ježek
Sreda, 12. 10.,
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. Oktobra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali jesenske ježke.

Pravljične rokodelnice - Jesenski ježek
Četrtek, 13., 10.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

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. Oktobra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali jesenske ježke.

Pravljične rokodelnice - Jesenski ježek
Petek, 14. 10.,
17:00

Bled

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. Oktobra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali jesenske ježke.

Buča debeluča

Ponedeljek, 17. 10.,
17:00
Sreda, 19. 10.,
17:00

Pozno jeseni je na prostranem polju ostala ena sama buča. Buča, ki je bila tako zelo velika, da je
Kulturni dom
ni bilo moč premakniti – Buča debeluča. Igrana animacijska predstava gledališča Pravljičarna o
Gorje
življenju in minevanju, bo s svojim zanimivim sporočilom pritegnila tako najmlajše kot tudi tiste
malo starejše gledalce.
Bohinjska
Bistrica

Gospa Jesen

Pravljico in ustvarjalno delavnico bo vodila Alenka Gašperin.

Buča debeluča

Sreda, 19. 10.,
17:00

Četrtek, 20. 10.,
17:00

Pozno jeseni je na prostranem polju ostala ena sama buča. Buča, ki je bila tako zelo velika, da je
Kulturni dom
ni bilo moč premakniti – Buča debeluča. Igrana animacijska predstava gledališča Pravljičarna o
Kropa
življenju in minevanju, bo s svojim zanimivim sporočilom pritegnila tako najmlajše kot tudi tiste
malo starejše gledalce.
Radovljica,
pravljična
soba

Škratek Kovaček in kroparski zmaj

V kraju z imenom Kropa živijo in delajo kovači. Družbo jim dela nagajivi škratek Kovaček. Nekega
dne pa se nebo stemni in nad Kropo prileti zmaj … Zgodbo o nagajivosti, prijaznosti, prijateljstvu in
pridnih kovačih bo predstavila avtorica slikanice, Doroteja Škriba.

Kačalinkanje
Petek, 21. 10.,
17:00

Bled

Kdo je Kačalinka Čalapinka in s čim je v enem letu navdušila več kot 1000 sladkosnedih kačalinkarjev po vsej Sloveniji? Gre za prijazno kačico iz prav posebne pravljice, v katero otroci lahko smuknejo
skupaj z njo. Na poti se na jogijski blazini prelevijo v kačo, krokodila, zebro, zajčka, želvo, žirafo in
drevo. Predstavitev knjige in delavnico bo vodila avtorica Anja Kralj Okorn.

Kačalinkanje
Sreda, 26. 10.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Četrtek, 27. 10.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

Petek, 28. 10.,
17:00

Kdo je Kačalinka Čalapinka in s čim je v enem letu navdušila več kot 1000 sladkosnedih kačalinkarjev po vsej Sloveniji? Gre za prijazno kačico iz prav posebne pravljice, v katero otroci lahko smuknejo
skupaj z njo. Na poti se na jogijski blazini prelevijo v kačo, krokodila, zebro, zajčka, želvo, žirafo in
drevo. Predstavitev knjige in delavnico bo vodila avtorica Anja Kralj Okorn.

Kačalinkanje

Kdo je Kačalinka Čalapinka in s čim je v enem letu navdušila več kot 1000 sladkosnedih kačalinkarjev po vsej Sloveniji? Gre za prijazno kačico iz prav posebne pravljice, v katero otroci lahko smuknejo
skupaj z njo. Na poti se na jogijski blazini prelevijo v kačo, krokodila, zebro, zajčka, želvo, žirafo in
drevo. Predstavitev knjige in delavnico bo vodila avtorica Anja Kralj Okorn.

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.
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Razstave za otroke
Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Srednja vas

Bralna razposajenost

Razstava likovnih izdelkov učencev 5.a in 5.b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja z učiteljicama
Marinko Soklič in Martino Mašič Sabalič.

Črta in pika

Razstava likovnih izdelkov učencev POŠ Srednja vas (1.c, 2.c, 3.c in 4.c razred) z učiteljicami Ulo
Svetina, Jožico Kašca, Marijo Medja in Mojco Odar.

Govoreči mehurčki
Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Begunje

1. 9. 2022-31. 3.
2023

vse enote

Ves mesec

vse enote

Razstava vključuje delo mladih ustvarjalcev, ki so s stripi želeli izpostaviti nekaj globalnih težav
povezanih z UN Agendo 2030 in cilji trajnostnega razvoja. Stripi so del Erasmus+ projekta Talking
Bubbles, ki ga v konzorciju s Portugalsko, Češko in Poljsko izvaja Humanitarno društvo ADRA
Slovenija.

Narava nas obdaruje

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

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 …

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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