
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2016 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
01.02.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
02.02.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.02.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
10.02.2016 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
15.02.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici: 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvi in četrti ponedeljek v mesecu: 1. in 22. februar 2016 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺izdelava unikatne pustne maske 

☺izdelovanje pisanih žužkov 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 

29.02.2016 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi in četrti ponedeljek v mesecu: 1. in 22. februar 2016 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ oblikovanje nakita iz barvne žice in perlic 

☺ nadaljevanje in dokončanje nakita iz barvne žice in perlic 

Udeleženci potrebujejo na obeh delavnicah različne klešče za oblikovanje žice. 
 
Prvi torek v mesecu: 2. 2. 2016, 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 2015/2016. 
 
Četrtek,  4. 2. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del ALOJZA ERJAVCA.  
Slikar Alojz Erjavc je dobro poznan v našem okolju, prav tako pa širom po Sloveniji, 
saj  je član različnih likovnih in kulturnih društev in dejaven kot udeleženec in 
organizator likovnih kolonij in likovnih srečanj. Je samouk, ki je ostal zvest naravi in 
predvsem realističnim odslikavam njenih lepot.  
Tudi na tokratni samostojni razstavi bodo razstavljene slike, ki jih slikar še ni 
razstavljal. Glavnina del je naslikana namensko za to razstavo. Slikar ostaja zvest 
svojima najljubšima slikarskima materialoma: oljnim in akrilnim barvam ter motivom iz 
narave, tihožitjem in portretom.  
Na odprtju bomo prisluhnili vsestranskemu glasbeniku Marjanu Valentiju. 
Razstava bo na ogled v odpiralnem času knjižnice do 1. marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petek, 12. 2. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Braneta Ternovška: MALEZIJA. 
Malezija je dežela prijaznih ljudi, naravnih lepot in kulinaričnih dobrot. Brane 
Ternovšek vam bo pripovedoval zgodbo svojega štiriletnega bivanja v tej tropski 
deželi, ki je prava mešanica različnih etničnih kultur, s pestro favno in floro in 
raznoliko kulinariko. 



Sreda, 17. 2. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Martine Vajs: KAKO SE SOOČATI S STRESOM? 
O stresu je danes veliko govora. Kaj pa pravzaprav je stres in kako deluje? Kdaj je 
škodljiv in kdaj ne? Znano je, da ima konstanten stres za telo škodljive posledice. Ob 
daljšem doživljanju stresa tako občutimo splošno konstantno utrujenost ali 
utrudljivost. Mnogo ljudi ob tem občuti še kronično mišično napetost, ki nam omejuje 
našo razpoložljivo energijo, ki jo imamo sicer na razpolago za premagovanje stresnih 
situacij vsakdanjega življenja. 
O stresu in različnih načinih soočanja z njim bo govora na predavanju, ki ga bo vodila 
Martina Vajs, BA. pth, specializantka gestalt psihoterapije. 
Zaradi priprave gradiva za udeležence, so zaželene predhodne prijave na telefon 
knjižnice 02 888 0404 ali naslov: knjiznicardl@r-dr.sik.si ali kontakt predavateljice: 
tina@freia.si.  
 
 
Četrtek, 18. februar 2016, ob 17. uri v knjižnici MUTA, 
četrtek, 25. februar 2016, ob 17. uri v knjižnici PODVELKA in  
sreda, 1. marec 2016, ob 17. uri v knjižnici RIBNICA NA POHORJU: 

 
Predstavitev zgodb projekta POT DOMOV. 
Dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik, nam bo predstavil zgodbe, ki jih je zbral  na 
koroškem območju v sklopu lanskega vseslovenskega projekta Pot domov. 
Predstavljene bodo zgodbe tistih, ki so se po končanih vojnah vračali domov: kaj vse 
so po končani vojni še doživeli na poti, kakšni občutki so jih spremljali in kakšno 
stanje so našli doma, ko so se vrnili.  
Projekt je koordiniral Muzej novejše zgodovine Slovenije, dr. Linasi je za področje 
koroške zbral in objavil 20 zgodb ljudi iz različnih vojnih okoliščin. 
 
Da bi se predstavitve lahko udeležili v svoji najbližji knjižnici, bomo predstavitev 
ponovili v treh krajevnih knjižnicah ob različnih terminih. Vabljeni. 
 
 

RAZSTAVE 
 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava fotografij s potovanja do Elbrusa in vzpona na 
Elbrus. Avtorica: Mateja Mazgan. Na ogled od potopisnega predavanja, 14. januarja, do 29. 
februarja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstavni prostor: razstava likovnih del Alojza Erjavca. Na 
ogled od odprtja, 4. februarja, do 1. marca. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava o Francetu Prešernu ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Na ogled od 1. do 29. februarja.  
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 
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