
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
JANUAR 2012 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:  
09.01.2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
10.01.2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.01.2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
16.01.2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
17.01.2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje. 
                                                    

                     PREDEN GREMO SPAT 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
                                                                                                           
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju: 
31.01.2012 – torek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Nagrada je KNJIGA. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 9. in 23. januar 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V januarju ustvarjamo z 
naravnimi materiali. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 9. in 23. januar 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA ODRASLE. V januarju se 

ukvarjamo s polstenjem volne. Vsak udeleženec potrebuje svoj pladenj z robovi ali 
pekač ter predpasnik. 
 
 
Drugi torek v mesecu: 10.01.2012, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 

berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 4. srečanje v 
sezoni 2011/2012. 
 
 
13.01.2012 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje 7. REGIJSKE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE, ki jo 

organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi. Letošnji temi: V STISKI in 
PROSTA tema. Razstava bo na ogled do 31. januarja. 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 19.01.2012, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje: 

Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). 

Namenjeno vsem, ki se želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je 
brezplačno, potrebna predhodna najava po telefonu. Dejavnost financirata in 
podpirata  Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.  
 
 
19.01.2012 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje: DO ČAROBNEGA IRANA PO 
ŽELEZNICI IN CESTI. Marinka DRETNIK nam bo ob fotografijah predstavila 

vtise s potovanja in bivanja v IRANU – islamski republiki na Bližnjem Vzhodu, ki je v 
času njenega obiska doživljala zgodovinske spremembe. Iran je dežela čudovitih 
mošej in  najprijaznejših  ljudi na svetu, ki so zagotovo svetovni prvaki v druženju in 
piknikovanju.  Bogastvo velikih mest in preprostost majhnih vasi – vse to se na 
trenutke dozdeva pravljično. Po tej  deželi je potovanje z avtobusom izjemno 
doživetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.01.2012 - četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

"Prehrana po načelih tradicionalne kitajske medicine".  
 
Predavanje bo izvedla Živa Pogačnik. Predstavila in utemeljila bo dejstva, po katerih 
je poleg energijskega gibanja (taiji, qigong, daoyin), akupunkture, akupresure, tuina 
masaže in zeliščarstva uravnotežena prehrana eden od petih stebrov 
tradicionalne kitajske medicine. V nasprotju s klasičnim pogledom na hrano, ki se 
ukvarja s kalorijami, vsebnostjo vitaminov, ogljikovih hidratov, maščob itd., sistem 
Dao prehrane loči živila predvsem po njihovih energijskih lastnostih, torej po 
njihovem delovanju pri vzpostavljanju ravnotežja v telesu, umu in duhu, kar je 
sinonim za zdravo, zadovoljno in dolgo življenje. Sodobne raziskave o zdravilnih 
učinkovinah v prehrani potrjujejo starodavno znanje Daoističnih mojstrov. 
Predavanje bo osvetlilo temeljna načela Dao prehrane.  
 

 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava unikatnih izdelkov štirih ustvarjalnih avtoric, članic ročnodelskega 
krožka TROBENTICE na Muti: 
Ivanka Petučnik: pleteni izdelki, poslikana svila, polstene verižice in mila;  
Železnik Majda: kvačkani prtički,  
Jauševec Zinka: vizitke in rože iz okrasnih trakov,  
Prijol Tilčka: šivani prtički.  
Na ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 3. do 31. januarja. 
 
 
7. regijska fotografska razstava, ki jo organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob 
Dravi. Letošnji temi: v stiski in prosta tema. Razstava bo na ogled v knjižnici Radlje od 
13. do 31. januarja. 
 
 
Tematske razstave v januarju, na ogled v knjižnici Radlje od 3. do 31. januarja : 

- dan religij (16.1.), dan spomina na žrtve holokavsta (27.1.) dan boja proti 
kajenju (31.1.),  

- slovenski pisatelji, rojeni v januarju: Milan Pugelj, Anton Ingolič, Zlata 
Volarič in Drago Medved. 

 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 


