
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2012 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
06.02.2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
07.02.2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
13.02.2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
14.02.2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
15.02.2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

                               FIŽOLINA 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
                                                        
                                                    
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 
29.02.2012 – sreda dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Nagrada je KNJIGA. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 13. in 27. februar 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE v knjižnici Radlje. Na 

prvi delavnici bomo izdelovali na temo Valentinovo, na drugi pa na temo Prihaja 
pomlad. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

 

Prvi torek v mesecu: 07.02.2012, ob 10. uri, v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, invalidom, 

upokojencem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. 
Vabljeni na 5. srečanje v sezoni 2011/2012. 
 
 
 
09.02. 2012 - četrtek, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

LITERARNI MOZAIK, sestavljen iz naših različnih pogledov in občutkov ob 

branju literature. Vsi nosimo v sebi HREPENENJE, ki ga tudi odkrivamo v literarnih 
delih. Tokrat ga bomo iskali v delih slovenskih avtorjev. Pridružite se nam, da bo 
mozaik, ki ga bomo sestavljali z Veroniko Mravljak, Lucijo Breznik in Matejo 
Rihter čim bolj pisan in bogat.  
 
 
 
10.02.2012 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje: 

Tečaj NEMŠKEGA JEZIKA – nadaljevanje uporabe jezika v vsakodnevnih 

situacijah. Tečaj poteka ob petkih in sobotah v februarju v dopoldanskem času 
izključno za prijavljene udeležence, ki so se v letu 2011 udeležili osnov nemškega 
jezika. Tečaj izvaja Simona Knuplež, dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo 
za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Centra 
vseživljenjskega učenja. 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 13. in 27. februar 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle v knjižnici Radlje. Na obeh 

delavnicah se bomo še ukvarjali s polstenjem. Na prvi potrebujete pravokoten 
pladenj z robovi ali pekač ter predpasnik, na drugi pa šivanko. Ostali materiali bodo 
pripravljeni v knjižnici. 
 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 16.02.2012, 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.  
 
 
 
20.02.2012 – ponedeljek, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE z varovanci doma Hmelina. Klepetali bomo o knjigah, brali in se 

družili.  
 
 
 



23.02.2012 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

 Potopisno predavanje. Zoran Furman nas bo popeljal po centralni 
Ameriki iz Gvatemale do Paname in z barko v Kolumbijo. Na poti se bomo ustavili 
v Tikalu – mestu majevske civilizacije, Hondurasu, Nikaragvi, Kostariki, nacionalnem 
parku Tortugueru, si ogledali sloviti Panamski prekop in pot končali v osrčju Sierra 
Nevade de Santa Marta pri Indijancih Arhuaca. Več o dogodivščinah na poti pa na 
predavanju ob nazornih fotografijah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava unikatnih ročnodelskih izdelkov MARIJE TRATNIK. Na ogled v razstavnih 
vitrinah knjižnice Radlje od 1. do 29. februarja. 
 
 
Razstava PREŠEREN IN NJEGOV ČAS. Na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 29. 
februarja. 
 
 
Tematske razstave v februarju, na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 29. februarja : 

- svetovni dan varne uporabe interneta (7.2.), svetovni dan bolnikov 
(11.2.), svetovni dan materinščine (21.2.),  

- slovenski pisatelji, rojeni v februarju: Vladimir BARTOL, Evald FLISAR, 
Franjo FRANČIČ in Ela PEROCI. 

 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 


