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December 2022

Prireditve za odrasle

Četrtek, 1. 12., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Niti koraka več 
Priznana slovenska pisateljica, Janja Vidmar, bo predstavila svojo zadnjo trilogijo in nas obenem 
popeljala po prehojenih poteh Camina, toskanskih Apeninov, puščave Accona in skritih kotičkih 
južne Krete. Predstavitev bo pospremljena s slikami in pohodniškimi utrinki, na voljo pa bosta tudi 
prva dva dela po ugodnejši ceni. 

Torek, 6. 12., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Večer z Jakobom Kondo
Domačin in avtor, Jakob Konda, bo predstavil svoj domišljijski roman Skrivnost Srži. Z avtorjem 
se bo pogovarjala Goga Granatir, odlomke pa bosta brala člana KUD Radovljica Mojca Škofic in 
Andraž Pavlič.

Torek, 13. 12.,
19:30

Radovljica, 
dvorana

Super predstavitev: Superkrojenje + Superšivanje
Če ste zaljubljeni v tekstil in v šivanje, ne smete izpustiti predstavitve obeh knjig, kjer vam bo avto-
rica Ana Malalan iz prve roke pojasnila vse možnosti rabe tekstila in pokazala, kako doseči hitrejše, 
boljše in profesionalnejše šiviljske rezultate.

Četrtek, 15. 12., 
19:00 Bled

Gruzija, na južni strani Kavkaza
Gruzija, ki geografsko spada v Evropo, je v svoji zgodovini doživljala vzpone in padce. V večnacio-
nalnem Kavkazu se srečujejo različni politični interesi. S popotnikom, Janezom Pretnarjem, bomo 
obiskali gore Kavkaza, mesti Tbilisi in Kutaisi, samostane in odmaknjene cerkve, Stalinov Gori in 
vinorodno Kahetijo.

Torek, 20. 12., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Vabljeni na srečanje bralcev, ki ga bo ob kavi in čaju vodila Irena Kotnik. Pogovarjali se boste o zani-
mivih knjigah in izbrali naslov za naslednje srečanje.

Torek, 20. 12., 
19:30

Radovljica, 
dvorana

Gorsko reševanje – Oskrba ponesrečenca z omejenimi možnostmi
Eden od najzahtevnejših izzivov je zdravstvena oskrba poškodovanca, saj je z vsakim posredova-
njem drugačno okolje, hkrati pa je zaradi terena, nedostopnosti ali oddaljenosti oprema za oskrbo 
okrnjena. Več o zdravniški oskrbi najpogostejših poškodb in obolenj v slovenskih gorah nam bo 
predstavil Jernej Dolar, zdravnik pri GRS Radovljica.

Sreda, 21. 12., 
09:00

Radovljica, 
sejna soba

Bralni klub
Vabljeni na srečanje bralcev, ki ga bo ob kavi in čaju vodila Katja Bevk. Pogovarjali se boste o zani-
mivih knjigah in izbrali naslov za naslednje srečanje.

Četrtek, 22. 12., 
18:00

Radovljica, 
dvorana

Sled ognjenega svinčnika 
Natečaj za pesniško nagrado kresnice in nagrajeno zbirko Sled ognjenega svinčnika, avtorice Cvet-
ke Bevc, bosta predstavila urednik založbe Volosov hram, Robert Titan Felix in predsednik gibanja 
Kultura-Natura Slovenija, Slavko Mežek.

Četrtek, 22. 12., 
19:00 Bled

Slavko Oblak − umetnik in rokodelec
Predstavitev letošnjega Obraza Bleda, prejemnika zlate plakete Občine Bled, kiparja Slavka Ob-
laka. Pogovor z avtorico biografije, Lidijo Pavlovčič in vodjo projekta Andrejo Završnik bo vodila 
umetnostna zgodovinarka Ana Marija Kunstelj. Predstavile vam bodo projekt in kiparjevo osuplji-
vo življenjsko in ustvarjalno pot, ki jo je prehodil od preprostega kmečkega fanta s kmetije na Rečici 
pri Bledu do priznanega kiparja. 
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Razstave za odrasle

1. 11.–31. 12. Bled

Novoletna ustvarjalnica 
Ustvarjalka Imilsy Arencibia Hernandez z Bohinjske Bele nam bo predstavila nove izdelke iz 
stiroporja, jaslice s Sveto družino in živalmi, Božička z jeleni ter personalizirane novoletne bunkice. 
Razstavljene izdelke si bo v Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled moč ogledati od začetka novembra do 
konca decembra.

Ves mesec Bled

Slikarska razstava društva Atelje Bled 
Jeseni že tradicionalno razstavljajo svoja novonastala dela člani slikarskega društva Atelje Bled. 
Svoja dela, ki jih ustvarjajo pod vodstvom mentorice akademske slikarke Anje Tolar, so že predsta-
vili na različnih likovnih dogodkih po Sloveniji, kjer so poželi več nagrad in priznanj. V blejski knji-
žnici bodo na ogled dela v različnih tehnikah in z raznolikimi motivi.

Ves mesec Radovljica,
1. nadstropje

Filmofrik: Praznični filmski maraton  
Preživljajte praznične večere z najbližjimi! V toplem kotičku za stiskanje, s prigrizki in drugimi dob-
rotami ... Dobre filme pa bo za vas priskrbel filmski kotiček.

Ves mesec Gorje Kraljica slovenske krajine 
Razstava fotografij domačina Mira Zalokarja – Mirča.

1. 10. 2022–29. 4.
2023 vse enote

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.

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.
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December 2022

Prireditve za otroke

Četrtek, 1. 12., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Spoznaj svoje čustvene škratke 
Otroci bodo na delavnici spoznali, da je potrebno svoja čustva občutiti in jih ni potrebno zatirati. 
Skupaj z voditeljico Leo Murko se bodo spoznali s čustvi, kot so jeza, žalost, skrb in strah, ter jih s 
pomočjo naših čudežnih prstkov tudi sprejeli in »pozdravili«. Delavnica je namenjena otrokom 
med 4. in 9. letom starosti.

Petek, 2. 12., 
17:00 Bled

Spoznaj svoje čustvene škratke 
Otroci bodo na delavnici spoznali, da je potrebno svoja čustva občutiti in jih ni potrebno zatirati. 
Skupaj z voditeljico Leo Murko se bodo spoznali s čustvi, kot so jeza, žalost, skrb in strah, ter jih s 
pomočjo naših čudežnih prstkov tudi sprejeli in »pozdravili«. Delavnica je namenjena otrokom 
med 4. in 9. letom starosti.

Sobota,3., 10., 17., 
12.,  
8:00

Radovljica, 
računalniška 

soba

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

Ponedeljek, 5., 
12., 19. 12., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

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.

Sreda. 7. 12., 
17:00

Kulturni dom 
Joža Ažmana 

Bohinjska 
Bistrica

Pod prazničnim dežnikom 
Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša prijatelja na svetu. Čeprav živita milijone kilometrov 
narazen, sta se letos odločila, da se srečata na pol poti in novo leto 2023 počakata skupaj. Predstava 
Gledališča Kukuc je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Sreda, 7., 14., 21.  
12., 
16:40

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.

Sreda, 7., 14., 21.  
12., 
17:30

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.

Četrtek, 8. 12., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Pod prazničnim dežnikom 
Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša prijatelja na svetu. Čeprav živita milijone kilometrov 
narazen, sta se letos odločila, da se srečata na pol poti in novo leto 2023 počakata skupaj. Predstava 
Gledališča Kukuc je namenjena otrokom od 3. leta dalje. 

Petek, 9. 12., 
17:00 Bled

Pod prazničnim dežnikom 
Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša prijatelja na svetu. Čeprav živita milijone kilometrov 
narazen, sta se letos odločila, da se srečata na pol poti in novo leto 2023 počakata skupaj. Predstava 
Gledališča Kukuc je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Sreda, 14. 12., 
17:00

Kulturni dom
Kropa

Pod prazničnim dežnikom 
Medo Edo in pingvinček Pin sta najboljša prijatelja na svetu. Čeprav živita milijone kilometrov 
narazen, sta se letos odločila, da se srečata na pol poti in novo leto 2023 počakata skupaj. Predstava 
Gledališča Kukuc je namenjena otrokom od 3. leta dalje.
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Sreda, 14. 12., 
17:00

Knjižnica 
Bohinjska 

Bistrica

Aljažev čevelj 
Tudi čevlji živijo svoja življenja kot mi. Večja ko je družina, bolj je pestro. Na zgornji polici pa 
sameva en samcat star čevelj - z zgodbo, ki jemlje dih. S pravljico in delavnico se bomo podali v 
višave ob bližajočem se dnevu gora (v okviru mednarodnega festivala Berimo gore). 

Četrtek, 15., 12., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Aljažev čevelj 
Tudi čevlji živijo svoja življenja kot mi. Večja ko je družina, bolj je pestro. Na zgornji polici pa 
sameva en samcat star čevelj - z zgodbo, ki jemlje dih. S pravljico in delavnico se bomo podali v 
višave ob bližajočem se dnevu gora (v okviru mednarodnega festivala Berimo gore).

Petek, 16., 12., 
17:00 Bled

Aljažev čevelj 
Tudi čevlji živijo svoja življenja kot mi. Večja ko je družina, bolj je pestro. Na zgornji polici pa 
sameva en samcat star čevelj - z zgodbo, ki jemlje dih. S pravljico in delavnico se bomo podali v 
višave ob bližajočem se dnevu gora (v okviru mednarodnega festivala Berimo gore).

Sreda, 21. 12.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljične rokodelnice - novoletne jelke 
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. Vsi, ki 
mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v knjižnici 
in tudi doma. Decembra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali novoletne jelke.

Četrtek, 22. 12., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljične rokodelnice - novoletne jelke 
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. Vsi, ki 
mesečno pripravljamo rokodelnice, vam želimo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v knjižnici 
in tudi doma. Decembra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali novoletne jelke.

Petek, 23. 12., 
17:00 Bled

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. 

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Iskre v očeh 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a in 4. b razreda OŠ dr. Janeza Mencingerja pod mentor-
stvom učiteljic Alenke Rozman in Martine Medja.

Ves mesec
Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljična vas medenih hišk 
Razstava medenih hišk, ki so jih na temo različnih pravljic izdelali otroci.

Ves mesec Srednja vas
V svetu pravljic 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. c, 2. c in 3. c razreda POŠ Srednja vas v Bohinju pod mentor-
stvom učiteljic Ule Svetina, Jožice Kašca in Marije Medja. 

Ves mesec Lesce
Veseli december 
Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom 
učiteljic Klare Triplat, Tanje Mencinger in Mateje Verčič. 

Ves mesec vse enote Praznično presenečenje 
Za vas smo izbrali in v ovojni papir skrili knjižne poslastice.

1. 9. 2022-31. 3. 
2023 vse enote

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 …

Ves mesec vse enote
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.

Razstave za otroke


