
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
JANUAR 2015 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:  
05.01.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
06.01.2015 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
12.01.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
13.01.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
14.01.2015 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
                                

SNEŽAKI IMAJO NAJRAJE ZIMO  
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 12. in 26. januar 2015 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺izdelava lončka za pisala 

☺izdelovanje merilca višine 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju: 

30.01.2015 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
 
Prvi torek v mesecu: 06.01.2015, ob 10. uri v prostoru 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 2014/2015. 
 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 12. in 26. januar 2015 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ nakit iz modelirne mase kato 

☺ nadaljevanje in dokončanje nakita iz modelirne mase kato 

Obakrat bo ves material pripravljen v knjižnici.   
 
 
Petek,  16.01.2015, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje 10. fotografske razstave: Kruh™, avtorice Blanke 
Kefer.  
Blanka Kefer (1980, Slovenj Gradec) je po končani Osnovni šoli Muta obiskovala 
Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer fotografija, v Ljubljani. Študirala je 
filozofijo (l. 2008 diplomirala z  nalogo “Vloga in pomen fotografije v konceptualni 
umetnosti”)   in nemški jezik na Filozofski fakulteti v Mariboru; v okviru programa 
Socrates_ Erasmus pa je l. 2002-2003 obiskovala tudi Karl-Franzens Universität v 
Grazu. Sodelovala je na številnih skupinskih fotografskih razstavah ter imela več 
samostojnih razstav. Od l. 2012 je zaposlena kot fotograf in content manager pri 
ichkoche.at  na Dunaju, kjer je aktivna predvsem na področju fotografiranja hrane, v 
prostem času pa tudi na drugih fotografskih področjih.  
 
O razstavi Tomo Jeseničnik: »Čeprav je večina razstavljenih fotografij izrazito 
estetiziranih, oz. poetičnih in bi lahko funkcionirale vsaka zase, je Blanka Kefer ciklus 
vendarle oblikovala v maniri reportaže in vključila tudi človeka – tistega, ki z znanjem, 
spretnostjo in marljivimi rokami na koncu vpliva na to ali bo kruh dober, kar spet 
odloča o tem ali ga bo prodal ali ne.« 
 
V glasbenem programu se bosta predstavila saksofonista Danijel Lauko in Simon 
Širec, ki ju prepoznamo tudi pod imenom The Saxtopus. 
Prireditev bo povezoval Matjaž Jeznik. 
 
Razstava bo na ogled do 21. februarja. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje. 
 
 
Četrtek, 29.01.2015, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

Bralne ure za stanovalce doma Hmelina.  
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na 
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 

http://ichkoche.at/


RAZSTAVE 
 
 
Likovna razstava. Likovna sekcija Kulturnega društva Radlje: ILUSTRACIJA. Na 
ogled v knjižnici Radlje do 14. januarja. 
 
 
Filatelistična razstava ob 20. obletnici Občine Muta. Na ogled v knjižnici Muta do 
20. januarja. 
 
 
Razstava fotografij. Blanka Kefer: Kruh™. Na ogled v knjižnici Radlje od 16. 
januarja do 21. februarja. 
 
 
Tematske razstave v januarju, na ogled v knjižnici Radlje od 5. do 31. januarja: 

- Vitomil Zupan, slovenski pisatelj 
- 110 obletnica objave znamenite enačbe Alberta Einsteina 
- Otroci beremo in ustvarjamo v knjižnici; utrinki s pravljičnih ur in 

ustvarjalnih delavnic. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


