
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
MAREC 2017 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU:  
06.03.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
07.03.2017 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
13.03.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,  
14.03.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
15.03.2017 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

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

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ majhni žužki na ščipalkah 

☺ okrašeni lončki za nove pomladne rožice 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v marcu: 

31.3.2017 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Četrtek,  2. 3. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje likovne razstave. Franjo Marošek: slike.  
Franjo Marošek je doma v Dravogradu. Njegovo ustvarjanje se je intenzivneje začelo 
pred 16 leti s kiparjenjem v kamnu, lesu in železu. S slikarstvom se ukvarja štiri leta. 
Slika pod mentorstvom Srečka Frühaufa in tudi drugih slikarjev ki jih društvo povabi 
kot mentorje. Vrsto let je namreč aktiven član likovne sekcije Dravograd, kjer mu člani 
že tretji mandat zaupajo kot predsedniku. Je tudi član Kulturno umetniškega društva  
Karinta  iz Prevalj in društva rezbarjev Slovenije. Pogosto in z veseljem se udeležuje 
mnogih kiparsko  slikarskih kolonij, poleg tega pa vsako leto organizira likovno kolonijo 
na Ojstrici, zadnje leto pa tudi v Trbonjah in Mislinji.  
V radeljski knjižnici je že predstavil svoja kiparska dela, tokrat pa bomo občudovali 
poglede na koroško krajino izpod njegovega čopiča. 
Razstava bo na ogled v odpiralnem času knjižnice do 31. marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvi torek v mesecu: 7. 3. 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 6. srečanje v 
sezoni 2016/2017. 
 
 
Četrtek, 9. 3. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Milene Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso 
za igrače.  
Knjiga je- tako kaže- v slovenskem in tudi v evropskem prostoru prvi in edini - sicer 
poljudno napisani - dokument, ki priča o tem, kakšno je bilo intimno življenje naših 
prednikov v 20. stoletju. Slovenci bi jo morali imeti doma, se o njej pogovarjati, z njeno 
pomočjo pa tudi prenašati spomine in izkušnje na mlajše generacije. Ogenj, rit in kače 
niso za igrače je knjiga, ki mnoge šokira, a jih tudi zdravi. Doživela je že več kot 10 
dotisov, z njo pa je pisateljica gostovala na več kot 410 literarno-pogovornih večerih. 
Srečanja so prav posebna doživetja, saj nas prepričajo, da vedno novim in novim 
skrivnostim, ki so bile zamolčane, ni videti konca 
Da je tema vedno in za široki krog ljudi aktualna, priča tudi dejstvo, da zanimanje za 
knjigo vse od prve izdaje v letu 2013 ne pojenja. Že tri leta ostaja med bralci, ki si jo 
izposodijo v knjižnicah,  med najbolj izposojenimi ter rezerviranimi knjigami za odrasle! 
Tudi v radeljski knjižnici so vsi izvodi skorajda nenehno izposojeni in hkrati rezervirani. 
Zato smo želeli vsem, ki ste ali imate namen prebrati knjigo, omogočiti srečanje z 
avtorico in vneto raziskovalko navad naših nedavnih prednikov. 
 



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

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ vaza iz das mase in kamenčkov 

☺ dokončanje vaze: patiniranje, lakiranje 

Udeleženci potrebujejo pol kg das mase (bele ali terakota), steklenico s širokim grlom 
(na primer od soka) in različne kamenčke (tudi školjke in podobno). 
 
Četrtek, 16. 3. 2017, 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. 
 
 
Četrtek, 23. 3. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjig in predavanje Miše Pušenjak: Ekološko 
vrtnarjenje, visoke grede, gomile in zeliščne spirale. 
Miša Pušenjak je diplomantka biotehniške fakultete, oddelka za agronomijo, smer vrtnarstvo, 
sadjarstvo in že skoraj 30 let dela na področju pridelovanja zelenjave. Po zaposlitvi v 
Poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju, kjer je bila med drugim zadolžena tudi za 
preizkušanje sort zelenjave (in cvetlic) ter za vzgajanje novih sort, je že skoraj 15 let 
zaposlena kot kmetijska svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na KGZS Zavod Maribor. 
Veliko piše, svetuje in predava. Poleg strokovnih prispevkov in člankov je avtorica več 
priročnikov (Zelenjavni vrt, Moj ekovrt, Za vsak vrt, Visoke grede in vrtički v posodah, 
Rastlinjaki na vrtu,…), ki doživljajo nove in nove ponatise in so sodobnemu vrtnarju v pomoč 
pri enostavnih odločitvah, pa tudi takrat, ko si omisli visoko gredo, gomilo ali rastlinjak na 
svojem vrtu. Nenazadnje bi vsak vrtnar vsaj na svojem vrtu zelenjavo rad pridelal na ekološki 
način, brez uporabe kemijskih pripravkov. Tudi za tovrstne nasvete bomo na predavanju 
povabljeno strokovnjakinjo lahko povprašali. Vabljeni vsi, ki želite obogatiti svoje znanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
četrtek, 30. 3. 2017, ob 17. uri v knjižnici Muta: 

Predstavitev dokumentarnega filma ZNOVA NA SEVERNI MEJI – 
Lackov odred 1944/45.  
Lackov odred, sprva imenovan Pohorski odred, ustanovljen 27. junija 1944 na Rogli na 
Pohorju, je partizanska enota, ki se je s 4. ali Severnim bataljonom Koroškega odreda 
in avstrijsko skupino Avantgarda borila najbolj na severu strnjenega partizanskega 
ozemlja, ki je v drugi svetovni vojni obsegalo Grčijo, Albanijo, Jugoslavijo in severno 
Italijo, na stiku med južnoslovanskim in germanskim svetom. Njegovo glavno 
operativno območje je bilo hribovje Kozjak, med Dravo in predvojno jugoslovansko-
avstrijsko mejo. Reka Drava je bila huda naravna ovira, hribovje pa zaradi  
razbrazdanosti prav tako težko prehodno, zato se je moral odred pogosto zanesti le 
nase in na prebivalstvo, ki ga je v celoti podpiralo. Odred je moral s svojimi patruljami 
in s četo, ki je ostala na Pohorju, pokrivati tudi ozemlje Slovenskih goric, Haloz, 
Dravsko-Ptujskega polja in celo Prekmurja. Omenjeno ozemlje je bilo zaradi naravnih 
danosti še posebej težavno za partizansko vojskovanje, ker je to večinoma gričevnat 
in ravninski svet brez pravega gozda. Z akcijami je Lackov odred pogosto posegal tudi 
na avstrijsko ozemlje, torej v sam nacistični Tretji rajh. 
Film nam bo predstavil dr. Marjan Linasi, muzejski svetnik in odličen poznavalec 
dogajanj v drugi svetovni vojni na našem območju. V film so vključene žive pripovedi 
neposrednih udeležencev dogajanja v tem za slovenski narod usodnem času.  

 

 
RAZSTAVE 

 
Knjižnica Radlje: vitrine: razstava ročnih del ročnodelskega krožka Čebelice.   
Čebelice delujejo v okviru Društva kmetic Dravske doline, krajevnega odbora Ribnica 
na Pohorju in prav v marcu praznujejo 10. obletnico delovanja. V skupini aktivno 
ustvarja 14 članic. Srečujejo se od novembra do marca ob ponedeljkih dopoldan na 
turistični kmetiji Miklavc. Vodi jih Lizika Mumel. Zelo rade se družijo, vedno kaj novega 
naučijo, veliko razstavljajo in predstavljajo svoje delo, s katerim predvsem želijo 
ohraniti ročna dela kot pomemben del kulturne dediščine. Razstava bo na ogled v 
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 31. marca. 
 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstavni prostor: Franjo Marošek: razstava slik. Na 
ogled od odprtja, 2. marca, do 31. marca. 
 
 
Knjižnica Radlje: 19. marec: svetovni dan PRIPOVEDNIŠTVA. Na ogled med 1. in 
31. marcem. 
 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 


