mesečni program
November 2022

Prireditve za odrasle
Vse je usoda
Ponedeljek, 7. 11.,
19:00

Torek, 8. 11.,
19:30

Bled

Radovljica,
dvorana

Vabljeni na predstavitev biografije Matjaža Tomljeta, poslovneža, mirovnika, diplomata in
uspešnega športnika, ki je leta 1994 osvojil bronasto kolajno na legendarni dirki 24 ur Le Mansa in
s tem enega največjih dosežkov slovenskega avtomobilizma. Med kariero je ob vojaškem letališču
v Cerkljah zgradil dirkališče ter sestavil dirkalno ekipo formule 3000, ki je bila pred leti zadnja
postojanka na poti v formulo 1. 208 strani zanimivih doživetij je zagotovo garancija za zanimivo
predstavitev knjige.

Krona Slovenije

Vsem dobro poznani alpinist Viki Grošelj bo predstavil svojo knjigo in zamisel o eni najlepših
trekinških poti v Sloveniji, 310 kilometrov dolgi krožni poti od Ljubljane do Triglava in nazaj. Po
predstavitvi bo knjigo možno tudi kupiti.

Silvo Karo, Light and fast
Četrtek, 10. 11.,
19:00

Bohinjska
BIstrica

Predstavnik rokenrol generacije in vrhunski alpinist, Silvo Karo, nam bo predstavil svojo zadnjo
knjigo z naslovom Alpinist. V njej razkriva, kako ga je pot vodila od romantičnih analognih sedemdesetih do drvečih digitalnih let novega tisočletja, s kmečkega podeželja do brutalnih patagonskih
viharjev, prostranih višav Himalaje, ožarjenih dimnikov karakorumskega granita, grenlandskega
obzorja, indijskega monsuna, yosemitskih navpičnih zidov in prelepih Julijskih Alp. Po predavanju
bo knjigo možno tudi kupiti.

Obrazi slovenskih pokrajin - Matej Mohorič, Uroš Buh
Torek, 15. 11.,
19:00

splet

Matej Mohorič in Uroš Buh sta napisala knjigo MOHOpedija, ki je kljub temu, da sta jo označila
za nezaključeno biografsko škrbino, postala ena najbolj branih knjig v letošnjem letu. Matejeva
kolesarska pot je tako navdušujoča, da je k pisanju spodbudila Uroša Buha, ki je prav tako človek
mnogih talentov, saj deluje na raznovrstnih kulturnih poljih in je avtor mnogih odmevnih športnih
intervjujev. Kaj vse sta morala izpustiti iz 314 strani obsežne biografije, bo iz njiju skušala zvabiti
novinarka, voditeljica in spletna redaktorica Maja Stepančič.

Samozavestna v starševstvo

Četrtek, 17. 11.,
19:00

Bled

Sobota, 19. 11.,
9:00

Radovljica,
Bled

Torek, 22. 11.,
09:00

Radovljica,
sejna soba

Čas nosečnosti je najlepši in najbolj dragoceni čas življenja. Za otrokov normalni razvoj je pomembno stanje duha in telesa bodoče mamice, zanjo pa so pomembni razumevanje, pomoč in
ljubezen bližnjih. Problematiko današnje vkleščenosti v družbeni sistem in svojo zgodbo pobega v
milni mehurček v času širjenja koronavirusa nam bo predstavila avtorica knjige Ana Krivec Pristov z
Bleda. Pogovor bo vodila Bernarda Krivec.

Knjižni sejem

Ob zaključku tedna splošnih knjižnic vabljeni v knjižnici Radovljica in Bled na knjižni sejem, kjer
bodo za simbolično ceno na voljo odpisane in podarjene knjige. Obenem pa bo ta dan potekal tudi
brezplačen vpis za vse nove člane.

Bralni klub

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

Prava hokejska banda
Torek, 22. 11.,
19:30

Radovljica,
dvorana

Literarni prvenec knjižničarke in hokejske mame Sabine Fras Popović postavi v središče dogajanje
mladega hokejskega golmana in njegovo ekipo, ki spozna različne okoliščine povezovanja in sodelovanja v ekipi. Roman govori o dilemah mladih športnikov, s katerimi se srečajo v svetu ekipnih
športov in izriše dinamičen svet medsebojnih odnosov. Pogovor o knjigi bo z avtorico Sabino Fras
Popović in športno psihologinjo Andrejo Holsedl vodila Katja Bevk.
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Sreda, 23. 11.,
09:00

Radovljica,
sejna soba

Bralni klub

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

Virtualni prodajni sestanek
Četrtek, 24. 11.,
19:00

Bled

Knjiga je vodič za vodenje virtualnega prodajnega sestanka in virtualne komunikacije. Vsako poglavje je podprto s praktičnimi nasveti in strategijami, kako čim bolje izkoristiti digitalna orodja in
socialne medije, ki jih imamo na razpolago. Upoštevanje praktičnih izkušenj avtorjev knjige Janeza
Hudovernika, Romana Petermana in Matjaža Kristana vam zagotavlja profesionalno nastopanje
na virtualnih sestankih, doseganje želenega prodajnega rezultata ter hkrati ohranjanje in pridobivanje novih strank.

Izmenjevalnica oblačil
Petek, 25. 11.,
15:00

Radovljica,
3. nadstropje

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Komunala Radovljica skupaj s Fundacijo Vincenca Drakslerja in v sodelovanju z Ljudsko univerzo Radovljica organizira izmenjevalnico sezoni
primernih oblačil in hišnih tekstilij. Ob prihodu svoje stvari izročite organizatorjem, da jih sortirajo
in razporedijo, vi pa lahko izbirate med že razstavljenimi izdelki. V izmenjevalnico lahko tudi samo
prinesete ali pa odnesete. Obenem bo potekal tudi knjižni sejem, na katerem bo možno kupiti
knjige po simboličnih cenah.

GRS Radovljica skozi čas in letno reševanje

Torek, 29. 11.,
19:30

Radovljica,
dvorana

Skozi kratko zgodovino reševanja v slovenskih gorah bo predstavljen razvoj društev GRS, njihovo
trenutno delovanje pod okriljem Zveze (GRZS) in primerjava organizacije reševanja z gorskim
reševanjem preko meja. Nik Hlade, inštruktor gorskega reševanja, bo predstavil potek in tehniko letnega reševanja, ki se znatno razlikuje od reševanja pozimi. Z analizami in statistiko reševanj pa bo
predstavil tudi trende reševanja in izpostavil izzive, s katerimi se bo društvo kot tudi zveza soočala
ali pa se mogoče že.

Razstave za odrasle
Novoletna ustvarjalnica
1. 11.–31. 12.

Bled

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.

Okamenele podobe z gora
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Radovljica,
1. nadstropje

Razstavljal bo Andrej Žemva, ljubitelj gora in ljubiteljski fotograf (predvsem motivov s planinskega
in gorskega sveta) dolgoletni gorski reševalec; tudi avtor literarnih in likovnih predlog ob fotografijah na razstavi. Okamenele podobe z gora, ki vam jih bo predstavil na razstavi, so z bližnje okolice
zahodnih Julijskih Alp in Karavank.

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.

Medgeneracijska prepletanja
Ves mesec

Radovljica

14.–30. 11.

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Gorje

Ko se vnuka in babica začnejo igrati s svinčniki, barvicami, barvami, čopiči, papirjem in platnom, se
izriše likovna pravljica, neodvisna od let, izkušenj in znanja. Črte in barvne ploskve enostavno naslikajo to, kar govori srce. Tokratno pravljico so ustvarili, Ivana in Vital Sedej in Mira Resnik.

S toplimi pleteninami naproti zimi

Razstava kvačkanih in pletenih izdelkov članic sekcije ročnih del KD Bohinj.

Slovenske knjižne nagrade

Razstava knjig izbranih za slovenske knjižne nagrade za leto 2022.
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1. 10.–29. 4.

vse enote

Ves mesec

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.

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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November 2022
Prireditve za otroke
Lego robotika

Sobota, 5., 12., 19., Radovljica,
Želiš sestavljati robote, se učiti programiranja, postavljati poligone in osvajati tehnična znanja?
26. 11.,
računalniška
Učitelja Žan in Toni ter novi seti za sestavljanje že nestrpno čakajo na spretne prste in bistre glave.
8:00
soba
Še prej pa obvezno izpolni prijavnico, ki jo najdeš v knjižnici ali na naši spletni strani.
Ponedeljek, 7.,
14., 21., 28. 11.,
17:00
Sreda. 9. 11.,
17:00

Radovljica,
pravljična
soba

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.

Kapica rdeča volkeca sreča

Kulturni dom Predstava Miškinega gledališča o veliki rojstnodnevni želji volka, ki se mu s pomočjo Rdeče kapice
Joža Ažmana in prijateljev uresniči ter tako najbolj znano pravljico obrne povsem na glavo. Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Sreda, 9., 16., 23.,
30. 11.,
16:40

Radovljica,
pravljična
soba

Sreda, 9., 16., 23.,
30. 11.,
17:30

Radovljica,
pravljična
soba

Četrtek, 10. 11.,
17:00

Radovljica,
dvorana

Petek, 11. 11.,
17:00

Angleške pravljice

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.

Kapica rdeča volkeca sreča

Predstava Miškinega gledališča o veliki rojstnodnevni želji volka, ki se mu s pomočjo Rdeče kapice
in prijateljev uresniči ter tako najbolj znano pravljico obrne povsem na glavo. Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Kapica rdeča volkeca sreča
Bled

Predstava Miškinega gledališča o veliki rojstnodnevni želji volka, ki se mu s pomočjo Rdeče kapice
in prijateljev uresniči ter tako najbolj znano pravljico obrne povsem na glavo. Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Tri, štiri … zdaj!
Sreda, 16. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

V družbi Muzejev radovljiške občine bomo ugotavljali, kakšne igrače so imeli naši pradedki in
prababice, in se igrali igre, ki jih zdaj že skoraj ne poznamo več! Metali in kotalili bomo méče, se šli
izštevanke in si izdelali vsak svojo igračo. Delavnica spoznavanja starih iger radovljiškega območja
je primerna za otroke, starejše od 5 let.

Pravljične rokodelnice - Pujsek
Četrtek, 17. 11.,
17:00

Radovljica

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. Novembra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali navihane pujske.
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Pravljične rokodelnice - Pujsek
Petek, 18. 11.,
17:00

Ponedeljek, 21. 11.,
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. Novembra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali navihane pujske.

Kapica rdeča volkeca sreča

Kulturni dom Predstava Miškinega gledališča o veliki rojstnodnevni želji volka, ki se mu s pomočjo Rdeče kapice
Gorje
in prijateljev uresniči ter tako najbolj znano pravljico obrne povsem na glavo. Predstava je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Pravljične rokodelnice - Pujsek
Sreda, 23., 11.,
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. Novembra boste s pomočjo knjižničarke izdelovali navihane pujske.

Kapica rdeča volkeca sreča

Sreda, 23., 11.,
17:00

Predstava Miškinega gledališča o veliki rojstnodnevni želji volka, ki se mu s pomočjo Rdeče kapice
Kulturni dom
in prijateljev uresniči ter tako najbolj znano pravljico obrne povsem na glavo. Predstava bo izvedeKropa
na v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kropa ter Kulturnim društvom Kropa in je namenjena
otrokom od 3. leta dalje.

Tri, štiri … zdaj!
Četrtek, 24. 11.,
17:00

Radovljica

V družbi Muzejev radovljiške občine bomo ugotavljali, kakšne igrače so imeli naši pradedki in
prababice, in se igrali igre, ki jih zdaj že skoraj ne poznamo več! Metali in kotalili bomo méče, se šli
izštevanke in si izdelali vsak svojo igračo. Delavnica spoznavanja starih iger radovljiškega območja
je primerna za otroke, starejše od 5 let.

Angleške pravljice

Petek, 25. 11.,
17:00

Bled

Sreda, 30. 11.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

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.

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«.

Razstave za otroke
Govoreči mehurčki
Ves mesec

Radovljica

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Srednja vas

Ves mesec

Kropa

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.

Čarobna jesen

Razstava likovnih izdelkov učencev 5. b razreda POŠ Begunje pod mentorstvom Polone Javorski
Korošec.

Repa velikanka

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Sovice, vrtec Srednja vas, z vzgojiteljicama Petro
Pintar in Ano Pekovec.

Jesenski kolaž

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Metuljčki, Vrtec Kropa.
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1. 9. 2022-31. 3.
2023

vse enote

Ves mesec

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 …

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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