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Februar 2023

Prireditve za odrasle

Četrtek, 2. 2., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

Renesančne dame in glasba
Otvoritev razstave slik Miša Serajnika, člana Muzejskega društva Žiga Zois Bohinj, ki je v sklopu 
svojega usposabljanja na Watercolour Academy London narisal serijo akvarelov, ki prikazujejo 
srednjeveške ženske like, npr. damo z lutnjo, tamburinom, flavto.

Torek, 7. 2.,
18:00

Radovljica, 
čitalnica

Pesem je meni vse 
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika bomo v Galeriji čitalnica slovesno izobesili portret 
Franca Ankersta, zaslužnega občana, poeta, besedilopisca in glasbenika. Portret je delo akademske 
slikarke Andreje Srna.

Torek, 14. 2., 
19:00

Radovljica, 
dvorana

Tanzanija in Zanzibar
Z domačinko Mersijo Praprotnik bomo odpotovali po čudovitih narodnih parkih Tanzanije, spozna-
li Masaje, vzhodnoafriške nomade in Bušmane, najstarejše prebivalce Afrike. Za zaključek potopi-
snega predavanja pa bomo obiskali še rajske plaže čudovitega Zanzibarja. 

Četrtek, 16.2., 
19:00 Bled

Planet Asperger: Kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra
Motnje avtističnega spektra so tako v svetu kot v Sloveniji v velikem porastu. Knjiga staršem, peda-
gogom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki se srečujejo s  tako posebnimi otroki, iskreno in optimi-
stično spregovori o naporih, krohotih in življenjskih preizkušnjah, ki jih prinaša življenje z otrokom 
s posebnimi potrebami. Knjigo, ki je bila prvič izdana 2017 in ponatisnjena 2022, nam bo predstavila 
avtorica Mojca Mihelčič. Glasbena šola DOREMi z Bleda bo predstavitev obogatila z glasbenim 
nastopom.

Torek, 21. 2., 
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, 21. 2., 
19:00

Radovljica, 
dvorana

Svet drugih dimenzij — Tina Žarki
Izzivi se začnejo v glavi. In pri Tini so se začeli s tekom, nadaljevali v gorah, dokler ni nekega dne 
sedla na kolo in ga osvojila do ekstrema. Ultramaratonka in ultra kolesarka, ki pri 47-letih podira 
rekorde in uživa v življenju, bo z nami na motivacijsko-potopisnem predavanju.

Sreda, 22. 2., 
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, 23. 2., 
19:00 Bled

Zakaj postaja Bled ena najbolj svetlobno onesnaženih turističnih destinacij v 
Evropi?
Bled je vrhunska turistična destinacija, katere glavni produkt je prodaja osupljivih naravnih lepot. 
Žal pa je Bled lep samo podnevi, ponoči gre v smer ene najbolj svetlobno onesnaženih lokacij v 
Evropi. Na predavanju bomo prikazali bistvene, a pretirane svetlobne projekte v občinah Gorje, 
Radovljica in Bled, ki preprečujejo tako domačinom kot turistom, da  bi uživali v lepotah nočnega 
neba. Namen predavanja je izboljšati stanje, zato so poleg občanov lepo vabljeni tudi župani, člani 
občinskih svetov ter zaposleni na upravnih enotah vseh treh občin. Predaval bo Andrej Mohar iz 
društva Temno nebo. Predavanje organizira Društvo za varstvo okolja Bled.

Torek, 28. 2.,
19:00

Radovljica, 
dvorana

Živjo, lepa koža
Strokovnjakinji in influencerki, kozmetologinja Tajka Selan (cosmedoc.si) in poznavalka nege kože 
Tika Hribar (tixibeauty), sta s skupnimi močmi spisali priročnik Živjo, lepa koža. Na dogodku bosta 
predstavili knjigo in osnove nege kože, po predstavitvi pa bo priložnost tudi za vprašanja, nakup in 
podpisovanje priročnika.
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Razstave za odrasle

Ves mesec Radovljica, 1. 
nadstropje

Filmofrik 
Prijateljstvo in ljubezen sta v zraku in na filmskem traku.

Ves mesec Radovljica Majhno bitje, podobno mačku  
Razstava serije akvarelov in manjših oljnih slik slikarke in domačinke Mete Šolar.

Ves mesec Bled

Lepote Gorenjske in Nove Zelandije  
Paul Golden je porodničar, mediator in ljubiteljski slikar. Kot slikar samouk slika v oljni tehniki  
motive iz narave in umetnosti rojevanja novega življenja. Navdihuje ga narava Gorenjske in Nove 
Zelandije (Aotearoa). Živel je v Tibetu, kjer ga je navdušila njegova miroljubnost in umetnost 
slikarja in filozofa Nicholasa Roericha.

Ves mesec Bled

Razstava maket  
Društvo Svet v malem iz Kranja se ukvarja z združevanjem različnih hobijev, kot so maketarstvo, 
miniaturne železnice, modelarstvo, LEGO ... Večinoma pa se ukvarjajo z maketarstvom, ki ga aktiv-
no promovirajo doma in  v tujini, na tekmovanjih, delavnicah in ostalih srečanjih. Prizadevajo si za 
ta hobi navdušiti čim več mlajših, zato ga njihovi člani v okviru krožkov aktivno predstavljajo tudi 
po večjih osnovnih šolah.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Renesančne dame in glasba, akvareli  
Razstava slik Miša Serajnika, člana Muzejskega društva Žiga Zois Bohinj, ki je v sklopu svojega 
usposabljanja na Watercolour Academy London narisal serijo akvarelov, ki prikazujejo srednjeve-
ške ženske like, npr. damo z lutnjo, tamburinom, flavto.

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 oddaj-
te v svoji knjižnici, in z malo sreče vas čaka presenečenje.
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Februar 2023

Prireditve za otroke

Sreda, 1. 2., 
17:00

Kulturni dom 
Joža Ažmana

Medvedka na snegu 
Prijetne, zabavne pesmice o snežinkah, snegolizku, hudi lakoti in babici Zimi. Mar veste, koliko kap 
damo na glavo in koliko šalov okoli vratu? Zakaj rečemo snežinka in ne sneginka? Le kako pišemo 
babici Zimi? Igrana predstava gledališča Teater za vse je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Četrtek, 2. 2., 
17:00

Radovljica, 
dvorana

Le sosed bo mejak 
Ob prihajajočem kulturnem prazniku bomo lahko s Tončkom in Tonko dodobra spoznali slovensko 
himno, Zdravljico. Animacijska zabavna predstava gledališča Smejček je namenjena otrokom od 3. 
leta dalje.

Petek, 3. 2.,
10:30 Stara Fužina

Kulturni praznik z učenci PŠ Srednja vas 
Skupaj z zaposlenimi v JZ TNP in Turizmu Bohinj, s predstavniki lokalne skupnosti ter z učenci PŠ 
Srednja vas bomo v novih prostorih knjižnice obeležili slovenski kulturni praznik z recitacijo poezije 
in odprtjem manjše otroške likovne razstave.

Petek, 3., 10., 17., 
24. 2., 
15:40

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.

Petek, 3., 10., 17., 
24. 2., 
16:30

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.

Petek, 3. 2.,  
17:00 Bled

Le sosed bo mejak 
Ob prihajajočem kulturnem prazniku bomo lahko s Tončkom in Tonko dodobra spoznali slovensko 
himno, Zdravljico. Animacijska zabavna predstava gledališča Smejček je namenjena otrokom od 3. 
leta dalje.

Ponedeljek, 6. 2.,
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

O'Keefe in cvetovi 
Likovno delavnico za otroke med 5. in 10. letom starosti bo vodila slikarka Meta Šolar.

Ponedeljek, 6., 
13., 20., 27. 2, 
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.

Torek, 7. 2., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Zimska angleška urica 
Otroci od 5. leta dalje so vabljeni na poslušanje pravljice v angleškem jeziku in ustvarjalno delavni-
co z Rebbeco Svetina.

Četrtek, 9. 2., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Monetove lilije 
Likovno delavnico za otroke med 5. in 10. letom starosti bo vodila slikarka Meta Šolar.

Petek, 10. 2., 
10:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Veseli snežaki 
Ustvarjalno delavnico za otroke od 4. leta bo vodila Neja Žmitek. 
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Ponedeljek, 13. 2., 
17:00

Kulturni dom 
Gorje

Le sosed bo mejak 
Ob prihajajočem kulturnem prazniku bomo lahko s Tončkom in Tonko dodobra spoznali sloven-
sko himno, Zdravljico. Animacijska zabavna predstava gledališča Smejček je namenjena otrokom 
od 3. leta dalje.

Sreda, 15. 2., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Medvedek se boji teme 
Pravljica in delavnica s Katjo Drobež in medvedkom, ki se boji, je žalosten, preveč živahen, ne 
more zaspati ali pa ga boli trebušček. Skupaj se bomo naučili, kako medvedka opogumiti, potola-
žili ali umirili.  

Sreda, 15. 2., 
17:00

Kulturni dom 
Kropa

Le sosed bo mejak 
Ob prihajajočem kulturnem prazniku bomo lahko s Tončkom in Tonko dodobra spoznali sloven-
sko himno, Zdravljico. Animacijska zabavna predstava gledališča Smejček  bo izvedena v sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo Kropa ter Kulturnim društvom Kropa in je namenjena otrokom od 
3. leta dalje.

Četrtek, 16. 2., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Medvedek se boji teme 
Pravljica in delavnica s Katjo Drobež in medvedkom, ki se boji, je žalosten, preveč živahen, ne 
more zaspati ali pa ga boli trebušček. Skupaj se bomo naučili, kako medvedka opogumiti, potola-
žili ali umirili.  

Petek, 17. 2.,
11:00

Radovljica, 
dvorana

Kamišibaj Mojca Pokrajculja
Učenci 1. c razreda OŠ ATL Radovljica so ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili kamišibaj 
predstavo in spremljevalni kulturni program. Vabljeni na ogled. 

Petek, 17. 2.,
17:00 Bled

Pravljične rokodelnice — poskočni zajčki
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. Februarja boste s pomočjo Taje Zavodnik izdelovali poskočne zajčke.

Sreda, 22. 2.,
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljične rokodelnice — poskočni zajčki
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. Februarja boste s pomočjo knjižničarke izdelovali poskočne zajčke.

Četrtek, 23. 2.,
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljične rokodelnice — poskočni zajčki
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. Februarja boste s pomočjo Urške Anje Levstek izdelovali poskočne zajčke.

Petek, 24. 2.,
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 Radovljica, 
3. nadstropje

Kje se rojevajo pravljice? 
Vsepovsod ... Letos so se rodile tudi v srcih učenk in učencev 5. razreda OŠ Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, ki so svoje knjige pravljic ustvarjali pod vodstvom mentoric Davide Dermota, Jane 
Fabčič, Helene Stare, Metke Urh in Viktorije Zurnič.

Ves mesec Srednja vas
Spretni prstki 
Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja POŠ Srednja vas, ki so ustvarjali pod 
mentorstvom učiteljice Ule Svetina.

Razstave za otroke
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Ves mesec Begunje
Zimska pravljica 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a razreda POŠ Begunje, ki so ustvarjali pod mentorstvom 
učiteljice Lare Pavlič.

Ves mesec Kropa
Zima, zima bela 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Metulji, Vrtec Kropa, ki so ustvarjali pod mentor-
stvom vzgojiteljic Nataše Pogačnik in Anite Kuhn.

Ves mesec Lesce
Ptice pozimi 
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Pingvini (pod mentorstvom vzgojiteljic Tjaše Torkar 
in Mateje Božič) in skupine Rakci (pod mentorstvom Edite Turk in Anuške Bernard) vrtca Lesce. 

Ves mesec Gorje Tralala, hopsasa, pustne smo šeme! 
Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja Osnovne šole Gorje.

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.


