
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2019 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
  6. 2. 2019 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
11. 2. 2019 - ponedeljek, ob 10:15 in ob 11. uri v knjižnici v Podvelki, 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz bližnjih vrtcev. 
Vsekakor pa so na pravljično uro vabljeni in dobrodošli otroci,  

ki so v domačem varstvu. 
                                                       
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 11. februar: presenečenje za Valentinovo 

☺ 25. februar: pustni dodatek 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 
Sobota, 16. februar 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 
Pravljična predstava za otroke: PACO SE ZALJUBI in ustvarjalna delavnica.  
Novi sosedje pomenijo veliko spremembo. Le kako bi jih lahko kar sprejeli, če pa 
delajo vse drugače kot mi? No ja, mogoče pa… 
Udeležba je brezplačna.  
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 

28.2.2019 – četrtek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 5. februar 2019, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNO - POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim, starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Na 5. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci obravnavali knjigi: 
Loverboy in Na tej točki noči. Četudi knjig niste prebrali, se pridružite 
pogovoru, saj so vsebine iztočnica za razpravo. 
 

 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 11. februar: mrežasti nakit.  

☺ 25. februar: nadaljevanje in dokončanje mrežastega nakita. 

Udeleženci potrebujejo perlice in svilen sukanec. Material bo na razpolago tudi v 
knjižnici.  
 
 
Četrtek, 14. februar 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje TIBET – STREHA SVETA. 
Popotnik Matej Košir nas bo popeljal na potovanje od Pekinga do Lase z vlakom 

in naprej pod Everest in v Katmandu.  
Potovanje z vlakom po najvišje ležeči železniški progi na svetu od Pekinga do Lhase 
in nato nadaljevanje poti po čudoviti tibetanski planoti pod najvišjo goro sveta Mt. 
Everest je zagotovo skrita želja vsakega pravega popotnika. Vabim vas na mistično 
potovanje z vlakom od Pekinga do Lase in še naprej z manjšim avtobusom po strehi 
sveta med številne budistične samostane v samo osrčje veličastnega Tibeta - vse do 
baznega tabora pod Everestom, kjer se odprejo čudoviti pogledi na osemtisočake in 
neskončna prostranstva Himalaje. Potovanje sem zaključil v prestolnica Nepala - 
Katmanduju, kjer sem si ogledal pomembne znamenitosti mesta, ki je zaradi svoje 
čudovite arhitekture pod zaščito UNESCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 21. februar 2019, ob 9. uri v Knjižnici Radlje: 

BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim, 

starejšim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah 
pogovarjati ter družiti. Na 5. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci 
obravnavali knjigo: Dekle, ki je pisalo s svilo. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda 
Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina 
knjige iztočnica za razpravo. 
 



 
Sobota, 23. februar 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Martine Vajs: STRAH. KAJ TO JE IN KAJ Z 
NJIM NAREDITI? 
Strah ima, kakor tudi ostala čustva, svojo moč. Lahko nas ohromi. Izolira. Omeji. 
Lahko prodira skozi vsako poro naše kože in preplavlja srce. Lahko se ga bojimo. 
Morda čutimo odpor že ob misli nanj. Lahko pa se vprašamo: Kakšna je pravzaprav 
njegova funkcija v našem življenju? Kako nam strah lahko pomaga? Kaj nam strah v 
resnici sporoča? 
O strahu bomo govorili preprosto in konkretno v sproščenem okolju knjižnice.  
Delavnica je za vse udeležence brezplačna. Prijave niso obvezne.  

 
Da bo udeležba na delavnici omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje 
sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.  
 
Vabljeni in dobrodošli na koristno-prijetno sobotno dopoldne v knjižnici. 
 

 
 

RAZSTAVE 
 

Knjižnica Radlje – galerija: 
6. december – 28. februar: razstava likovnih del Denisa Senegačnika.  
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
Razstava o Francetu Prešernu ob slovenskem kulturnem prazniku. Na ogled od 1. 
do 28. februarja.  
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
Razstava likovnih del Anje Frajzman. 12-letna deklica Anja, ki živi na Svetem Vidu v 
Vuzenici, je mlada ustvarjalka, ki v prostem času zelo rada slika. Njeni najljubši motivi so 
fantazijska bitja in drugi liki, ki jih zasledi na medmrežju. Ne glede na njeno mladost 
verjamemo, da bomo o njej in njenih delih še slišali.  
Na ogled od 2. do 28. februarja. 
 
 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


