
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
MAREC 2012 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU:  
05.03.2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
06.03.2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
07.03.2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
12.03.2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
13.03.2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
                                                    

                   OBJEMI ME, MEDVEDEK ! 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
                                                                                                         
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. marec 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE v knjižnici Radlje. Na 
obeh delavnicah bomo izdelovali na temo pomlad. Vse potrebno bo pripravljeno v 
knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torek, 27.03.2012, v knjižnici Radlje: 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN KOROŠKE 
ob 8:40 Lutkovna skupina pri DU, Super bice iz Mežice s predstavo Mirana 
Gavrana: ZAJČEK IŠČE MAMO, 
ob 9:25 Lutkovna sekcija Mavrica Dravograd s predstavo Claudia Friesa: 
PUJSA IMAMO ZA SOSEDA. 
Organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 
30.03.2012 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Nagrada je KNJIGA. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

 

Prvi torek v mesecu: 06.03.2012, 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 6. srečanje v sezoni 2011/2012. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. marec 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle v knjižnici Radlje. Na obeh 
delavnicah bomo iz perlic oblikovali živalske in domišljijske figure. Potrebujete perlice 
različnih barv. Ostali materiali bodo pripravljeni v knjižnici. 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 15.03.2012, 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.  
 
 
08.03. 2012 - četrtek, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Ane-Marije PUŠNIK: POCESTNIK.  
Ana-Marija Pušnik (Anka Vodušek) je bila rojena 1944 na Breznem Vrhu pri 
Remšniku. Študirala je slovenski in angleški jezik s književnostjo na Pedagoški 
akademiji v Mariboru in ob delu (zaposlena je bila na Ljudski univerzi Maribor) 
andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je pesnica, pisateljica, novinarka, 
ljubiteljska slikarka, organizatorka mednarodne slikarske kolonije Ustvarjajmo skupaj. 
Objavlja v Naši ženi, Vzajemni, zbornikih Kulturnega društva nemško govorečih žena 
Mostovi, Mentorjevih zbornikih seniorjev in internetni literarni reviji Locutio on-line. V 
knjižni obliki je do sedaj izdala: SAMO LJUBEZEN (pesniška zbirka, 2000), ZGODBE 
IZ LENINGRAJSKE ULICE (kratke zgodbe, 2002), OVEN, DEVICA IN RAK – 
MARIJANINA ZGODBA (2002), MARIJANINA ZGODBA (roman, 2010), POCESTNIK 
IN DRUGE ZGODBE (kratka proza, 2011) 
Za naslovno zgodbo Pocestnik je prejela prvo nagrado na 36. literarnem natečaju 
revije Mladike iz Trsta. Nekajkrat je bila finalistka državnega srečanja seniorskih 
avtorjev Slovenije. 
Pogovor z avtorico bo vodila Zmaga Palir. V glasbenem programu bodo sodelovali 
učenci Glasbene šole Radlje. 
 
 
13.03.2012 – torek, ob 17. uri v Knjižnici Muta, 
15.03.2012 – četrtek, ob 17. uri v Knjižnici Podvelka, 
22.03.2012 – četrtek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

          Delavnica in predavanje o nabiranju in uporabi 
zdravilnih zelišč. Izvaja Jožica Okrogelnik. Udeležba je brezplačna, prijava 
ni potrebna. Dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
 
 



15.03.2012 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

 Odprtje razstave likovnih del članic skupine Ž' ARTE s 
kulturnim programom. Ž' Arte je neformalna skupina umetnic, ki delujejo na 
področju likovnega in literarnega ustvarjanja. Članice prihajajo z vseh slovenskih 
»vetrov«. Skupina deluje šele par let, pa ima za sabo že kar nekaj odmevnih 
predstavitev v javnosti. S svojimi deli se nam bodo predstavile: Alica Javšnik (Celje), 
Irena Kočevar (Velenje), Breda Oberžan (Celje), Magda Posedel (Braslovče), 
Anka Rangelov (Velenje), Vida Soklič (Begunje), Jana Strušnik (Ljubljana), Nada 
Zager (Mozirje) in Ivana Žvipelj-Živa (Mozirje). Razstava bo na ogled do 14. aprila 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.03.2012 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

 Potopisno predavanje: ŽIVLJENJE PO EGIPČANSKO. 
Špela Lukner nam bo predstavila svoje odkrivanje in doživljanje Egipta, kjer je živela 
in delala skoraj leto dni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava unikatnih vizitk in voščilnic za različne priložnosti. Avtorica: VLADKA 
ŠERBINEK. Na ogled v razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 1. do 31. marca. 
 
Razstava likovnih del skupine Ž' ARTE. Na ogled v knjižnici Radlje od 15. marca do 
14. aprila. 
 
Tematske razstave, na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 31. marca : 

- 8. marec: DAN ŽENA, 
- 19. marec: svetovni dan PRIPOVEDNIŠTVA, 
- 21. marec: svetovni dan POEZIJE, 
- SREČKO KOSOVEL, rojen 18. marca 1904, 
- IVAN MINATTI, rojen 22. marca 1924, 
- BENO ZUPANČIČ, rojen 22. marca 1925, 
- ŽARKO PETAN, rojen 27. marca 1929. 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


