
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
JANUAR 2020 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:  
  8. 1. 2020 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
13. 1. 2020 - ponedeljek, ob 10. uri v knjižnici v Podvelki, 
15. 1. 2020 - sreda, ob 10. uri 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. 

                                                       
 
Sobota, 18. januar 2020, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Pravljična predstava  
LISICA IN JEŽ. 
 
Ljudske pravljice, pripovedi in bajke  
so polne modrosti… 
 
Po predstavi še ustvarjamo.  
Udeležba je brezplačna. 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 13. januar: nahranimo ptičke – naravna ptičja krmilnica 

☺ 27. januar: kako rastemo – višinomer iz blaga 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju: 

31. 1. 2020 – 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: 7. januar 2020, 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 4. srečanju v sezoni 2019/2020 se bodo udeleženci 
pogovarjali o novostih na knjižnih policah. 

 
Drugi četrtek v mesecu: 9. januar 2020, 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 4. srečanju v sezoni 2019/2020 bodo udeleženci 
obravnavali knjigo Samanthina pisma Jennifer. Pogovor bo vodila in usmerjala 
Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina 
knjige iztočnica za razpravo. 
 
Sobota, 11. januar 2020, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Delavnica MOJE LETO 2020.  
Delavnica je namenjena vsem, ki veste, da si zaslužite živeti življenje, ki si ga želite 
in se hkrati zavedate, da je moč v vaših rokah. Na delavnici bo Špela Kresnik, mag. 
psihologije in mentorica za osebnostno rast pokazala, kako si pravilno oblikovati 
cilje tako, da jih tudi dosežemo. Povedala vam bo tudi, kaj za doseganje ciljev 
uporabljajo uspešni ljudje.  
Na delavnici bo veliko praktičnih vaj, zato s seboj prinesite pisala in beležke. Ostalo 
gradivo dobite na dogodku. Delavnica traja približno 3 ure in je za vse udeležence 
brezplačna. Prijave niso obvezne, so pa zaželjene.  
Pri izvedbi sodeluje VGC Dogaja se! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 13. januar: krasitev embalaže s servijetno tehniko.  

☺ 27. januar: nadaljevanje in dokončanje predelave embalaže s servijetno 

tehniko. 
Udeleženci potrebujejo servijete z lepimi motivi, kose čipke ali okrasnih trakov iz 
blaga ter stekleno ali kovinsko embalažo - lahko je tudi preprosto kozarec za vlaganje 
s pokrovom.  
 
Četrtek, 23. januar 2020, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 
BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničarko iz Knjižnice 
Radlje stanovalci doma berejo iz knjig na določene teme, se pogovarjajo, obujajo 
spomine in se družijo. Tematika tokratnih bralnih ur je večno in dragoceno ljudsko 
slovstvo. 



Četrtek, 23. januar 2020, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje in predstavitev knjige Jasne Tuta: 
VSE BARVE POLINEZIJE. 
Jasna Tuta je v zadnjih  desetih letih večino časa preživela na otokih Južnega 
Pacifika, kjer je s svojo jadrnico plula od zaliva do zaliva in tako od blizu spoznala 
tamkajšnje kraje, ljudi in običaje. Največ časa je preživela v Francoski Polineziji, 
državi bujnih vulkanskih otokov in eksotičnih plaž, ki ji je posvečena zadnja knjiga. 
Prvenec Moj svet sredi oceana, v katerem je opisana mesec dni dolga neprekinjena 
plovba od Mehike do Polinezije pa je v tem letu že tudi doživela novo izdajo.  
Jasna Tuta piše knjige o svojih potovanjih, prav tako pa rada svoje izkušnje deli z 
drugimi preko pripovedovanja zgodb ob fotografijah in tako predstavlja jadranje kot 
alternativni stil življenja. Po predstavitvi bo poslušalcem na razpolago za vprašanja 
in razgovor. 
Vabljeni na pestro popotniško druženje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 30. januar 2020, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Jane Lavtižar: Ustvarjanje prostorov za 
življenje - čiščenje nereda. 
Čiščenje nereda je veščina, o kateri se veliko govori in piše, a nas mora vendarle k 
njej nekaj spodbuditi. Prostori, v katerih živimo, so z nami povezani prav tako, kot je 
naše telo povezano z našo duševnostjo. Zdrav duh v zdravem telesu, pravi latinski 
rek: za telo skrbimo, da bi se tudi duševno počutili dobro, in s celjenjem duševnih ran 
zdravimo psihosomatske bolezni. Zelo podobno je s prostorom: s svojimi mislimi, 
čustvovanjem in delovanjem vplivamo nanj, da postane naše zrcalo; in potem to 
zrcalo vpliva na nas – podnevi in ponoči. 
Navezanost na predmete, ki jih ne potrebujemo, je v naši potrošniški kulturi vidna na 
vsakem koraku. Nakopičene reči nas motijo, imamo pa celo vrsto izgovorov, zakaj se 
ne moremo posloviti od njih. Resnični razlogi pa so globlji, velikokrat nezavedni. 
Predavateljica se je v svoji dolgoletni praksi psihoterapevtskega dela opremila 
z znanjem, kako spremljati ljudi na poti preobrazbe. Mogoče se bomo na podlagi 
njenih spodbud lažje odločili za čiščenje nereda v domovanju ali pisarni, mogoče celo 
le v enem prostoru, ali pa za začetek na enem samem delu, kot je recimo knjižna 
polica.  
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

Knjižnica Radlje – galerija: 
3. – 31. januar: stalna razstava likovnih del Knjižnice Radlje ob Dravi.  
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor in čitalnice: 
MISLI in PODOBE za lepše življenje. Avtorji razstave so člani medmrežne skupine 
Tebeemko. Razstava bo v času odprtja knjižnice na ogled do 31. januarja. 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
Na ogled od 6. do 31. januarja 2020: 
Razstava unikatnih polstenih izdelkov, ročnih del in didaktičnih knjig.  
Polstene izdelke razstavlja Veronika Rudolf – Oka.  
Ročna dela: kape, šale razstavlja Vesna Grizold – Vesnula.  
Didaktične knjige razstavlja Hermina Ostruh. 
 
Knjižnica Muta: 
Kristl Valtl: razstava fotografij ob 120. obletnici slovenskega šolstva na Muti. 
Fotografije iz arhiva avtorja razstave. Na ogled do 31. januarja. 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 
 
 


