
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
MAREC 2019 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU:  
  6. 3. 2019 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
11. 3. 2019 - ponedeljek, ob 10:15 in ob 11. uri v knjižnici v Podvelki, 
13. 3. 2019 – sreda, ob 10. in ob 10:30 v knjižnici na Muti: 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. marec: izdelovanje pisanih ptičk, ker je naslednji dan Gregorjevo 

☺ 25. marec: pisane rožice 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 
Sobota, 16. marec 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 
Pravljična ura za otroke: RAD TE IMAM, MAMICA! in ustvarjalna delavnica.  
Naslov slikanice in pravljične ure ne potrebuje pojasnila. Mama je ena sama, edina in 
neponovljiva. 
Udeležba je brezplačna.  
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v marcu: 

29. 3. 2019 – petek 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. marec 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 6. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci obravnavali knjigi: 
Imenovali so jo dvoje src in Deček s tatujem na srcu. 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. marec: dekorativni predmeti iz gline: krožniki, vaze, podstavki...  

☺ 25. marec: nadaljevanje in dokončanje dekorativnega predmeta iz gline. 

Material bo pripravljen v knjižnici. Udeleženci potrebujejo kakšne čipke, ostanke 
zaves ali podobno za odtiskovanje v glini.  
 
 
Četrtek, 14. marec 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Miše Pušenjak: KAKO PRIDELATI ZDRAVE 
VRTNINE? 
Miša Pušenjak je specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline s Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Maribor. Je avtorica številnih strokovnih knjig s področja 
zelenjadarstva. Skozi nasvete nam bo predstavila svoje znanje in izkušnje, da bo 
naše vrtnarjenje še uspešnejše. Svoja vprašanja ji boste lahko zastavili tudi sami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 21. marec 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 6. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci 
obravnavali knjigo: Gora med nama. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda 
Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige 
iztočnica za razpravo. 
 



Četrtek, 21. marec 2019, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničarko 

iz Knjižnice Radlje se stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, 
berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 
Petek, 22. marec 2019, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave del klekljaric DU in DI Radlje ob Dravi: Za 
prijeten dom: klekljana čipka nekoč in danes. 
Razstava prikazuje brezčasnost in primernost klekljane čipke za posebne priložnosti. 
Govori o pomenu čipke v življenju posameznih ustvarjalk ter priložnostih za 
prijateljevanje in socialno udejstvovanje. Vlogo in pomen čipk je v preteklosti 
opredeljevala raba čipk kot okrasja v tekstilni opremi stanovanja ter oblačilni kulturi in 
je sestavljala nevestino balo. Danes pa čipka predstavlja sestavni del kulturne 
dediščine, katero spretni prsti današnjih klekljaric, s prepletanjem niti, ohranjajo v 
umetelnih izdelkih, ki prihajajo izpod naših rok. 
Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 23. aprila. 
 
 
Sobota, 30. marec 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Špele Kresnik: SAMOPODOBA. 
Samopodoba je temelj in ima največji vpliv na to, kako vrednotimo sebe in druge ter 
svet okoli nas. Bolj kot je vaša zdrava, bolj ste zadovoljni sami s seboj in z življenjem 
nasploh ter boljši so vaši odnosi. Verjetno se zdaj sprašujete kako do zdrave 
samopodobe? To boste izvedeli na predavanju Špele Kresnik, mag. psihologije in 
mentorice za osebnostno rast.  

 
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 – prireditveni prostor: 
Razstava slik članov likovne skupine Kulturnega društva Radlje: LIKRA. Na ogled od 1. 
do 20. marca. 
 
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
Razstava del klekljaric DU in DI Radlje: Za prijeten dom: klekljana čipka nekoč in 
danes. Na ogled od 22. marca do 23. aprila. 
 
 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


