
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2017 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
06.02.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
07.02.2017 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
13.02.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
14.02.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
15.02.2017 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 13. in 27. februar 2017 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ srčkane posodice in srčkane verige 

☺ spremenimo se v pustne maske 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 

28.02.2017 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 7. 2. 2017, 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 5. srečanje v 
sezoni 2016/2017. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 13. in 27. februar 2017 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ oblikovanje »čupastega« nakita iz perlic 

☺ nadaljevanje in dokončanje »čupastega« nakita iz perlic 

Udeleženci potrebujejo na obeh delavnicah raznobarvne perlice in manjšo kvačko; št. 
1 ali 2. 
 
 
Četrtek,  16. 2. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Mateja Koširja: INDIJA in NEPAL. 
Pravijo, da Indijo, ko jo prvič obiščeš, lahko le vzljubiš ali zasovražiš, se ponovno 
vrneš ali pa si prisežeš, da te ne bo videla nikoli več. Sprva bomo prileteli v glavno 
mesto Indije, nato pa se bomo podali na občudovanje enega izmed sedmih čudes 
sveta, slavnega spomenika ljubezni Tadž Mahal. Se za začetek nekoliko odpočili od 
kulturnega šoka v nacionalnem parku Ranthambore, za katerega pravijo, da je v 
njem največja verjetnost videti bengalskega tigra v svojem naravnem okolju. Se 
podali naprej proti puščavskemu Radžastanu in se najprej ustavili v mestecu Jaipur, 
si ogledali nekdanjo rezidenco, slavni Amber, se zapeljali še do meke popotnikov 
Puškarja,... Z domačini bomo v tradicionalni vasici praznovali največji hindujski 
praznik Diwali, se s kamelami podali na treking po puščavi Thar, občudovali mestece 
Jaisalmer, ki s svojimi ulicami in peščeno trdnjavo spominja na čase iz 1001 noči,... 
Za konec pa bo sledilo še najbolj sveto mesto Hindujcev, nepozabni Varanasi in 
seveda nekaj relax dni na prečudovitih Andamanskih otokih, na katerih si želiš, da bi 
se čas kar ustavil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sreda, 22. 2. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje in predstavitev knjige Marije Merljak: 
ŽIVLJENJE V RAVNOVESJU. 
V predavanju nam bo Marija Merljak, avtorica in soavtorica štirih priročnikov o zdravi 
prehrani, razkrila marsikatero nejasnost glede tega, katera je tista hrana, ki 
zagotavlja boljše delovanje želodca, črevesja, ledvic in jeter, čisto ožilje in krepko 
srce in katera hrana nam bo pomagala do zdravih kosti in boljše gibljivosti. Med 
drugim nam bo pojasnila, zakaj je dobro jesti ocvirke, se ne pretirano izogibati jajcam, 
maslu, polnomastnemu mleku in kozarcu ali dvema dobrega vina. V knjigi so 
združeni tradicionalno znanje in izkušnje naših prednikov z najnovejšimi raziskavami 
in dognanji različnih strok. 
Marija Merljak je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije. Vrsto let že 
deluje na področju svetovanja za zdravo prehrano. Na nacionalni televiziji pripravlja 
svetovalne oddaje o zdravi prehrani, išče bisere prehrane v starih tradicionalnih 
jedeh, v naši kulinarični dediščini … Poleg televizije ima svetovalne oddaje na več 
radijskih postajah, od nacionalne do regionalnih, redno objavlja svoje prispevke v 
revijah in časopisih in veliko predava po društvih, zdravstvenih ustanovah, domovih 
za ostarele in po šolah različnih ravni in profilov. Tokrat bo svoje bogato znanje delila 
z obiskovalci knjižnice v Radljah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje: razstava o Francetu Prešernu ob slovenskem kulturnem prazniku. Na 
ogled od 1. do 28. februarja.  
 
Knjižnica Radlje: razstavni prostor:  
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje. Avtorji zgodb so člani medmrežne skupine 
»tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet.  Zgodbice so namenjene vsem generacijam. 
Nastale so z namenom, da olepšajo življenje bralcu, bralki in da dajo človeku novih moči in 
energije. Snov za zgodbe so v skupini črpali iz življenja in narave.  
Vabljeni k ogledu razstave v knjižnici Radlje od 1. do 28. februarja. 
 
Knjižnica Radlje: vitrine: Veronika Rudolf: unikatni polsteni izdelki. 
V samo ročno oblikovanje volne vnaša svoje izkušnje, inovativnost, prenaša staro rokodelsko 
obrt in prepoznavnost izdelkov. Sodeluje kot mentorica polstenja na delavnicah. Njeni izdelki 
imajo certifikat Art&Craft Slovenija. 
Svojo kreativnost izraža tudi z drugimi materiali ali v kombinacijah med njimi: konoplja, lan in 
bombaž, pardo masa, poldragi kamni, svila. Predstavlja in uveljavlja se na različnih 
razstavah, sejmih; na razstavi bosta na ogled obleka in šal, za katera je prejela zlato nagrado 
na sejmu AGRA. Podatki o ustvarjalki: https://www.facebook.com/Oka-418035208285642/.  
Na ogled od 4. februarja do 4. marca. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

https://www.facebook.com/Oka-418035208285642/

