
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
MAREC 2015 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU:  
02.03.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
03.03.2015 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.03.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
10.03.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
11.03.2015 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
                                

 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 09. in 23. marec 2015 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ pisani ptički za Gregorjevo 

☺ rožice iz pisanih nogavic 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v marcu: 

31.03.2015 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 03.03.2015, 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 6. srečanje v 
sezoni 2014/2015. 
 
Četrtek, 05.03.2015, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Andraž Koželnik: RODOSLOVJE.  
Rodoslovje ali genealogija je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja z 
raziskovanjem družinskih korenin in porekla. Beseda rodoslovje izhaja iz dveh 
latinskih besed: iz pes/pedis, ki pomeni noga ter iz besede grus ali žerjav. Z iskanjem 
svojih prednikom so se namreč ukvarjali že stari Kitajci, Grki, Rimljani in ostali. Na 
predavanju bo predstavljeno kaj je to rodoslovje ali genealogija ter kako izdelati 
lasten rodovnik. V preteklosti je bilo poznavanje svojih družinskih korenin domena 
zgolj plemiških družin, danes se ta trend spreminja. Naj preteklost ne ostane 
skrivnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 09. in 23. marec 2015 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ zgibanje papirja v tehniki origami 

☺ izdelava aranžmaja iz elementov,  

      izdelanih v tehniki origami 
Obakrat bo ves material pripravljen v knjižnici.   
 
 
 
 
 
 
 
Petek, 13.03.2015, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje. Marinka Dretnik: INDONEZIJA.  
Spoznali bomo deželo, navade njenih prebivalcev, hkrati pa vtise, ki so v popotnici 
pustili najmočnejše sledi. 
 



 
Sreda, 25.03.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev zbornika Kulturnega društva Studenci-
Maribor.  
Kulturno društvo Studenci–Maribor deluje že 91 let. Je ljubiteljsko kulturno društvo, ki 
združuje 70 članov dobro mislečih in ustvarjalnih  ljudi, ki sproščeno in pogumno  
izražajo svoje misli, želje in hotenja v štirih likovnih skupinah: STIL, LISE, LANA, 
ZARJA in sekciji za LIKOVNO OBLIKOVANJE LESA IN GLINE ter literarno-
recitacijski sekciji VEDRINA. Društvo sodeluje z drugimi slovenskimi in tujimi društvi 
na razstavah, likovnih kolonijah in študijskih ter literarnih srečanjih. 
V jubilejnem  letu 2013 se je pod okriljem literarne sekcije VEDRINA oblikovala 
skupina pesnikov – Studenški poeti. Po zelo lepo sprejetem premiernem nastopu 
pesnikov v Mariborski literarni hiši so se odločili, da bodo svojo poezijo objavili v 
zborniku STUDENCI – STUDENŠKI IZVIRI, v katerem se predstavlja razen dveh že 
pokojnih, tudi za Studence pomembnih pesnikov (prof. dr. Mirko Križman, Nada 
Kranjc), devet  Studenških poetov: Rade Erceg, Jana Hartman Krajnc, Tilka Kren 
Obran, Vladimir Peter Plavčak, Stanislav Pleteršek, Ana-Marija Pušnik, Ana 
Šmarčan, Mira Uršič in Danica Zlatar.  
Glasbeni program bodo oblikovali učenci in profesorji Glasbene šole Radlje ob 
Dravi. 
 

 
Torek, 31.03.2015, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje likovne razstave. Bernarda Štrafunko: MOJE 
SLIKE.  
Bernarda Štrafunko je ljubiteljska slikarka, ki sodeluje v likovnem krožku BrestArt in 
slika pod mentorstvom Jelisave (Jelke) Leskovar. Najraje upodablja pokrajino in stare 
domačije, najpogosteje uporabi akril na platnu. Sodeluje na likovnih kolonijah, kjer je 
kot priznanje za svoje likovne dosežke že tudi prejela nagrade. Na odprtju 
samostojne razstave v knjižnici Radlje bo njeno likovno delo predstavila mentorica. 
Razstava bo na ogled do 30. aprila. 
 

 

RAZSTAVE 
 
Razstava fotografij. Mateja Mazgan: Maroko. Na ogled v knjižnici Radlje do 28. 
marca. 
 
Lucija Zavratnik: razstava izdelkov naravne kozmetike: unikatna naravna mila 
različnih oblik in kopalne soli za različne kopeli. Ker bo kozmetika v različni darilni 
embalaži, je primerna kot darilo za vsako priložnost. Na ogled v vitrinah knjižnice 
od 2. do 31. marca. 
 
Tematske razstave v marcu, na ogled v knjižnici Radlje: 

- Svetovni dan lutkarjev: 21. marec 
- Svetovni dan gledališča: 27. marec 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


