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Januar 2023

Prireditve za odrasle

Torek, 17. 1., 
19:00

Radovljica, 
dvorana

Pot se z jesenjo življenja ne konča
V knjigah Barbare Hanuš Kavni krog in Od sedem do sedemindevetdeset so predstavljene življenj-
ske zgodbe, ob katerih lahko razmišljamo o staranju in sprejemanju izgub. O tem se bo Božena 
Kolman Finžgar pogovarjala z avtorico zgodb, Barbaro Hanuš.

Četrtek, 19. 1.,
19:00 Bled

Stalin in Hitler – pakt proti Evropi
Pričujoča zbirka državnih in partijskih dokumentov je vpogled v skoraj neverjetno razsežnost 
podpore, ki je je bil Hitler deležen s strani sovjetske politike in vseh svetovnih komunističnih partij v 
začetnem obdobju priprav na vojno. Slovenski prevod  je prevajalec in poznavalec vojne in povojne 
zgodovine dopolnil z nekaterimi zapisi drugih avtorjev, ki dogajanje še dodatno osvetljujejo. Knjiga 
je izšla 2019 in drugič 2022 pri Mohorjevi družbi Celje. Predstavil nam jo bo prevajalec Franci 
Kindlhofer iz Zasipa pri Bledu.

Četrtek, 19. 1., 
19:00

Bohinjska 
Bistrica

O prijaznosti, tesnobi in moči povezanosti
O prijaznosti, tesnobi in moči povezanosti skozi predstavitev dveh mladinskih romanov, Miljonč-
ka za prijaznost in 130 utripov na minuto. Naš gost bo prevajalec Darko Čuden, v sodelovanju z 
Založbo Zala. 

Sobota, 21. 1., 
09:30

Radovljica, 
3. nadstropje

Živa knjižnica
Živa knjižnica deluje kot normalna knjižnica, le da si namesto knjig lahko izposodite žive knjige - 
osebe, ki so svojo življenjsko zgodbo pripravljene deliti v pogovoru ena na ena. Na voljo za pogovor 
bo 15 živih knjig, vsaka od njih je edinstvena in vredna branja. Izbira bo široka, saj se boste lahko 
pogovarjali z mamo hčera, ki sta storili samomor, posvojenko, osebo, ki je okrevala od motenj hra-
njenja, rejnico, osebo s težavami v duševnem zdravju in še mnogimi drugimi. Dogodek organizira 
Anže Bertoncelj v sodelovanju z dnevnim centrom Šent Radovljica.

Torek, 24. 1., 
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, 24. 1., 
19:00

Radovljica, 
dvorana

Kako postanemo boljši starši
Marko Juhant je predavatelj in avtor številnih uspešnic o vzgoji otrok. Na predavanju nam bo 
predstavil praktične nasvete za uspešno vzgojo otrok.

Sreda, 25. 1., 
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, 26. 1., 
18:00 Bled

Dvoživke in plazilci naših gora
Društvo za varstvo okolja Bled vas vabi na poljudno naravoslovno predavanje biologinje Anje 
Bolčina o živalih v našem okolju.

Četrtek, 26. 1.,
19:30 Bled

Življenje in delo pesnice Vide Jeraj 
Franica Vovk se je rodila na Bledu in tu obiskovala ljudsko šolo. Po dokončanem ljubljanskem učite-
ljišču je poučevala v Zasipu pri Bledu in v Ljubnem na Gorenjskem. Tesno prijateljstvo jo je vezalo z 
Josipom Murnom – Aleksandrovim in drugimi predstavniki slovenske moderne. Njeno življenjsko 
in ustvarjalno pot nam bo predstavila domačinka Ana Hlebanja.
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Razstave za odrasle

Ves mesec Radovljica, 1. 
nadstropje

Filmofrik: Grace Kelly - milina na platnu 
Vabljeni z Grace Kelly v Monako - v luči nenavadnega prijateljstva med filmom in znamko.

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 Gorje V novo leto fit in sveži  
Razstava knjig, ki nam pomagajo ohranjati zdrav življenjski slog.

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.

Torek, 31. 1., 
19:00

Radovljica, 
dvorana

Gorsko reševanje - Pot od pripravnika do izurjenega reševalca in zimsko reševanje
Zime so na našem prostoru vedno bolj mile, gore v zimskem času pa ne privabljajo tako velikih 
množic obiskovalcev kot poleti. A tudi v tem času zaznavamo porast števila obiskovalcev gora in 
posledično nesreč. Reševanje je v veliko primerih pozimi težje, reševanja pa se zelo razlikujejo od 
načinov letnega reševanja. Inštruktor gorskega reševanja, Sašo Dudić, bo predstavil zimske tehni-
ke reševanja, kako postati gorski reševalec in kakšne specialne vloge so poleg reševalca za različna 
reševanja koristne.
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Januar 2023

Prireditve za otroke

Sreda, 4., 11., 18., 
25. 1., 
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, 4., 11., 18., 
25. 1., 
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.

Sreda, 4. 1.,  
17:00

Kulturni dom 
Joža Ažmana

Zimske radosti 
Zapadel je prvi sneg in medvedek Jaka se domisli, da bo postavil sneženega moža. Mu bo s pomoč-
jo dobrih prijateljev, zajčka Ušeskota, jelena Jelenkota in ptička Čivkota to res uspelo? Predstava 
gledališča Makarenko je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Četrtek, 5. 1.,  
17:00

Radovljica, 
dvorana

Zimske radosti 
Zapadel je prvi sneg in medvedek Jaka se domisli, da bo postavil sneženega moža. Mu bo s pomoč-
jo dobrih prijateljev, zajčka Ušeskota, jelena Jelenkota in ptička Čivkota to res uspelo? Predstava 
gledališča Makarenko je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Petek, 6. 1.,  
17:00 Bled

Zimske radosti 
Zapadel je prvi sneg in medvedek Jaka se domisli, da bo postavil sneženega moža. Mu bo s pomoč-
jo dobrih prijateljev, zajčka Ušeskota, jelena Jelenkota in ptička Čivkota to res uspelo? Predstava 
gledališča Makarenko je namenjena otrokom od 3. leta dalje.

Ponedeljek, 9., 
16., 23., 30. 1., 
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, 11. 1., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Moji prostori domišljije 
Ustvarjalno delavnico za otroke med 6. in 10. letom bo vodila Maruša Žemlja.

Četrtek, 12. 1., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Moji prostori domišljije 
Ustvarjalno delavnico za otroke med 6. in 10. letom bo vodila Maruša Žemlja.

Petek, 13. 1., 
17:00 Bled Moji prostori domišljije 

Ustvarjalno delavnico za otroke med 6. in 10. letom bo vodila Maruša Žemlja.

Ponedeljek, 16. 1., 
17:00

Kulturni dom 
Gorje

Zimske radosti 
Zapadel je prvi sneg in medvedek Jaka se domisli, da bo postavil sneženega moža. Mu bo s pomoč-
jo dobrih prijateljev, zajčka Ušeskota, jelena Jelenkota in ptička Čivkota to res uspelo? Predstava 
gledališča Makarenko je namenjena otrokom od 3. leta dalje. 

Sreda, 18. 1., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Kamišibaj Moja koklja špiklja špoklja 
Moja koklja špiklja špoklja v kamišibaju s knjižničarko Tino Opalk Knavs. 
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Sreda, 18. 1., 
17:00

Kulturni dom 
Kropa

Zimske radosti 
Zapadel je prvi sneg in medvedek Jaka se domisli, da bo postavil sneženega moža. Mu bo s 
pomočjo dobrih prijateljev, zajčka Ušeskota, jelena Jelenkota in ptička Čivkota to res uspelo? 
Predstava gledališča Makarenko bo izvedena v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kropa ter 
Kulturnim društvom Kropa in je namenjena otrokom od 3. leta dalje. 

Četrtek, 19. 1., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Mehke živalice 
Ustvarjalno delavnico za otroke med 4. in 8. letom bo vodila Neja Žmitek.

Petek, 20. 1., 
17:00 Bled Kamišibaj Moja koklja špiklja špoklja 

Moja koklja špiklja špoklja v kamišibaju s knjižničarko Tino Opalk Knavs.  

Sreda, 25. 1., 
17:00

Bohinjska 
Bistrica

Pravljične rokodelnice - prstni lutki miški 
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. Januarja boste s pomočjo knjižničarke izdelovali prstni lutki miški.

Četrtek, 26. 1., 
17:00

Radovljica, 
pravljična 

soba

Pravljične rokodelnice - prstni lutki miški 
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. Januarja boste s pomočjo knjižničarke izdelovali prstni lutki miški.

Petek, 27. 1.,
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
Skozi otroške oči - Slovenija v pesmih ansambla Avsenik 
Razstavo likovnih del otrok iz Vrtca Begunje in POŠ Begunje, ki so ustvarjali na tematike iz pesmi 
ansambla Avsenik.

Ves mesec Bohinjska 
Bistrica

Zimske radosti 
Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja iz 1. in 2. razreda OŠ dr. Janeza Mencin-
gerja Bohinjska Bistrica pod mentorstvom učiteljic Eve Vavroš, Branke Mavrič in Nataše Colja 
Obiako. 

Ves mesec Srednja vas
Zimsko veselje 
Razstava likovnih izdelkov učencev 4.razreda podružnične OŠ Srednja vas pod mentorstvom 
Mojce Odar.

Ves mesec Begunje Ptice pozimi
Razstava likovnih izdelkov učencev 3. a POŠ Begunje pod mentorstvom učiteljice Jane Vouk.

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 me Lesce
Ustvarjamo s kuhalnico in predpasnikom 
Razstava likovnih izdelkov učencev podaljšanega bivanja OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentor-
stvom učiteljice Marije Slavec Konda. 

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 …

Razstave za otroke
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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.


