
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
APRIL 2019 

 
MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov: 

2. april – svetovni dan mladinske književnosti in  
23. april - svetovni dan knjige in avtorskih pravic, zato 

V APRILU NOVO VPISANIM ČLANOM  
PRVO LETO ČLANARINO PODARIMO! 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 2. 4. 2019, ob 10. uri v Muzeju Radlje – dvorec Radlje: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 

berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na 7. srečanju v sezoni 
2018/2019 se bodo udeleženci zbrali v Muzeju Radlje ob Dravi in si ogledali razstavo 
Mejni prostor v letih 1918 do 1925. Po končanem vodenem ogledu bodo udeleženci 
obiskali osrednjo knjižnico Radlje v novih prostorih.  
 
 
Četrtek, 4. 4. 2019, ob 18. uri v galeriji Knjižnice Radlje: 

Odprtje razstave slik Jožeta Kovača: Utrinki s podeželja. 
Jože Kovač se je rodil leta 1956 v kmečki družini na Sv. Antonu na Pohorju, kjer tudi 
sedaj živi in ustvarja. Nadarjenost za risanje je pokazal že zelo zgodaj in po končani 
osnovni šoli nadaljeval šolanje na ljubljanski Srednji šoli za oblikovanje. Pri 
opravljanju poklica je del svoje ustvarjalnosti lahko izrazil, večino pa šele v prostem 
času: sprva v risbah s tušem ali svinčnikom in kasneje z oljnimi barvami na platno, pri 
čemer vztraja tudi danes. Njegovi motivi so predvsem narava in delo na podeželju. 
Upodablja tako človeške kot živalske figure. Na skoraj vsaki novejši sliki je naslikana 
ptica – preprosto zato, ker je zbudila pozornost dobrega opazovalca narave, ali je 
slikarja prepričala kot simbol brezskrbne svobode? Bomo vprašali in izvedeli na 
odprtju razstave. Vabljeni. 
V kulturnem programu bodo sodelovali učenci Glasbene šole Radlje. 
Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 4. maja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 11. 4. 2019, ob 18. uri v galeriji Knjižnice Radlje: 

Predavanje Dragana Babiča: Kako premagati strah / 
nervozo / tremo pred javnim nastopom? Štirje (4) koraki do 
izvrstnega govorca. 
Kakšen je občutek, ko pomislite, da bi zdaj morali javno nekaj povedati pred 100 
ljudmi? Imate mogoče tisti neprijeten občutek v trebuhu? Se vam začnejo potiti dlani? 
Srce začne hitreje utripati in telo se odzove s stresom? Morda pomislite na to, da se 



ne boste osramotili ali pa izpadli popolni bedak? Nič hudega! Dragan pravi, da je 
vsakega govorca, ki javno nastopa, vsaj malo strah, ali pa občuti kakšno tremo in 
nervozo pred nastopom. Trik je le v tem, kot sam pravi, kako se govorec sooča s temi 
neprijetnimi občutki. Zato bo na predavanju delil 4 korake, ki so ključnega pomena, 
da premagate kakršenkoli strah/tremo/nervozo in vse to transformirate ter se 
prelevite v izjemnega govorca. To vam bo pokazal karizmatični Dragan Babić, ki je 
strokovnjak za javni nastop in govorništvo. V svojem življenju je pomagal več kot 
1.380 ljudem, da premagajo svoje strahove in ovire na poti k cilju (v javnem 
nastopanju, komunikaciji, samozavesti in prodaji). Predavanje je namenjeno ljudem, 
ki se želijo soočiti s svojim strahom, ga premagati in postati izvrsten govorec. 
Vabljeni, da se nam pridružite na zabavnem in interaktivnem predavanju, ki vam bo 
ostal še dolgo v spominu! Zdaj je pravi trenutek, ker živimo v zlatih časih in biti 
izvrsten govorec je danes izjemno cenjena spretnost.  
 
Tretji četrtek v mesecu: 18. 4. 2019, ob 9. uri v Knjižnici Radlje: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 

berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Na 7. srečanju v sezoni 
2018/2019 bodo udeleženci obravnavali knjigo: To noč sem jo videl. Pogovor bo 
vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite 
pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za razpravo. 
 
 
Četrtek, 25. 4. 2019, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »Korošci pa 
bukve beremo« in srečanje z novinarko in pisateljico 
Damjano BAKARIČ. 
Damjana Bakarič je zagovornica počasnega življenja in aktivna promotorka dobrega 
življenja in duševnega zdravja. Njene navdihujoče vsebine in ideje za boljše življenje 
lahko spremljate na njenem blogu Berem, snema pa tudi vloge, ki jih lahko spremljate 
na njenem kanalu na YouTubu. 
Avtorici je težka, a hkrati osvobajajoča izkušnja popolnoma spremenila življenje. Prvi 
napad panike je doživela leta 2009, kmalu po tem, ko je izgubila službo. Tesnoba je 
postala njena stalna spremljevalka, stvari pa so se začele obračati na bolje šele, ko 
se je s problemom soočila in se odločila za zdravljenje. 
Tesnoba, anksioznost ali bojazen je med ljudmi veliko bolj razširjena, kot bi si morda 
mislili. Še vedno pa je marsikomu o tem težko spregovoriti. Tudi zato se je Damjana 
odločila, da svojo izkušnjo deli v knjigi z naslovom Na tesnobi. Sčasoma je tako 
postala tudi predavateljica ter svetovalka pri izgorelosti in tesnobi, lani poleti pa je 
izdala še drugo knjigo z naslovom Na boljše. 
Na zaključni prireditvi se bosta gostja in bibliotekarka Tanja Repnik pogovarjali o 
pisanju, branju, knjigah in življenju. Avtorica je namreč osebno preizkusila in trdno 
verjame, da nam knjige pomagajo pri spopadanju z vsakodnevnimi tegobami in tudi 
pri premagovanju večjih težav. 
Vsem sodelujočim pri bralni znački za odrasle to sezono bomo podelili tudi nagrado 
za vztrajnost in sodelovanje ter tako slovesno zaključili že 9. bralno značko za 
odrasle po vrsti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.berem.si/
https://www.youtube.com/user/MsDamjana
https://www.facebook.com/Tesnoba/


DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v APRILU: 

 

3. 4. 2019 - sreda, ob 10. uri  
v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
 
15. 4. 2019 - ponedeljek, ob 10:15 in ob 11. uri  
v knjižnici v Podvelki: 
 
 
 

 

 
Sobota, 6. april 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

NA POTEP MED PRAVLJICE - pravljično druženje s kamišibajem 

(japonskim papirnatim gledališčem). 
Ljubitelji domišljij se bomo podali na potep s pravljičarko Majo Furman in njenimi 
pravljicami: Sinica in lisica, Kapljice, Kakšno je sonce, Videk dobi novo srajčico itd. 
Spoznali bomo, da je prijateljstvo pomembno, da je v sodelovanju moč, da, kdor 
drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, in da se dobro vrača z dobrim.   
Udeležba je brezplačna. Po pravljicah še ustvarjamo. 
 
Torek, 9. 4. 2019, ob 11. uri v knjižnici Radlje: 

KNJIŽNE MIŠICE v sklopu projekta Mladi, povabljeni v koroške knjižnice: 

»POSLUŠAJ S SRCEM«. 
V projektu Knjižne mišice z mladimi neumorno raziskujemo nove zamisli in ideje med 
knjigami. Tokratne mišice imajo slogan »Poslušaj s srcem«. Z dijaki Gimnazije Ravne 
na Koroškem bomo vodili iskanje in raziskovanje med knjižnimi policami. 
Tudi na tokratnem srečanju bodo svoje knjižne mišice pomerili učenci iz osnovnih šol: 
Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno, Kapla in Ribnica na Pohorju. Zmagovalna 
ekipa prejme tudi nagrado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 4. 2019 – sreda, ob 18. uri v osnovni šoli Muta: 

VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob dobrih 

knjigah s kulturnim programom učencev osnovne šole Muta. Učenci 

bodo predstavili projekt branja in pogovora o aktualnih temah z gosti, ki je potekal v 
tem šolskem letu. Pri projektu smo sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje 
ob Dravi. 

 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu: 

30. 4. 2019 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 

Ob 17. uri v knjižnici Radlje:  
NOČ KNJIGE za predšolske otroke in 
osnovnošolce. 
Na letošnji noči knjige vam pripravljamo 
KINOPREDSTAVO, kvize, uganke, igre 
in ustvarjanje, za zaključek pa  še 
sladko presenečenje.  
Družili se bomo do 19:30.  

Vstopnico dobite ob izposoji  
knjige v aprilu. 

 



RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
Razstava del klekljaric DU in DI Radlje: Za prijeten dom: klekljana čipka nekoč in 
danes. Na ogled do 23. aprila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knjižnica Radlje – galerija: 
Razstava slik Jožeta Kovača: Utrinki s podeželja. Na ogled do 4. maja. 
 

 

Knjižnica Radlje – vitrine: 
Razstava unikatnih izdelkov, ki smo jih izdelovali na ustvarjalnih srečanjih od 
oktobra do marca. Na ogled od 1. do 30. aprila. 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 
 
 


