
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2020 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
Sobota, 1. februar 2020, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige, ki so jo oblikovali otroci in postavitev razstave. 
V knjižnici se bo predstavila skupina predšolskih otrok iz enote vrtca Remšnik z 
vzgojiteljicami Franjo, Valerijo in Karin. Predstavili bodo "knjige" o Kekcu, ki bodo 
v knjižnici tudi razstavljene.  
Ob tej priložnosti bodo starši in otroci še s strani knjižnice seznanjeni s projektom 
Sovica v vrtcu, ki se izvaja v vseh enotah vrtca Radlje. 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
  5. 2. 2020 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
10. 2. 2020 - ponedeljek, ob 10. uri v knjižnici v Podvelki, 
12. 2. 2020 - sreda, ob 10. uri v knjižnici na Muti: 
 

         MRAVLJA IN LJUBEZEN 
                                                                                   

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: 

☺ 10. februar: srčkasta darilca  

☺ 24. februar: pustne maske 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
Sobota, 15. februar 2020, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Pravljična ura za otroke: MRAVLJA IN LJUBEZEN. 
Tudi mravlje dobijo mravljince, ko razmišljajo o pomembnih stvareh… 
Po pravljici še ustvarjamo. Udeležba je brezplačna. 
 
Četrtek, 27. februar 2020, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 
Počitniška ustvarjalna delavnica: izdelovanje zimskega 3D motiva s 3D pisali.  
Delavnica je primerna za otroke od dopolnjenega 7. leta starosti naprej. Zaradi 
omejenega števila pisal se je na delavnico potrebno prijaviti. Prijave zbiramo v 
osrednji knjižnici Radlje in v vseh krajevnih knjižnicah. Ob prijavi se dogovorimo za 
natančnejšo uro delavnice. Na delavnico sprejmemo največ 12 udeležencev.  
 
Petek, 28. februar 2020, ob 10. uri v galeriji Knjižnice Radlje: 
Počitniška modelarska delavnica: izdelovanje letala.  
Ob sodelovanju članov Modelarskega kluba Radlje bomo izdelovali različna letala 
in jih tudi preizkušali. Delavnica je primerna za otroke vseh starosti, mlajši bodo 
mogoče potrebovali več pomoči odraslih spremljevalcev. Ves potreben material bo 
pripravljen na delavnici. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 

28. 2. 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: 4. februar 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 5. srečanju v sezoni 2019/2020 se bodo udeleženci 
pogovarjali o dveh knjigah: Drobec usode in kanček nebes ter In potem. 
 
Četrtek, 6. februar 2020, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Minke Gantar in predstavitev njene knjige:  
KO IMA ŽIVLJENJE ŽUR. 
Minka Gantar se s svetovanjem na področju zdravja ukvarja že več kot 25 let in 
znanje, ki ga je pridobila na tej poti je strnila v prvi knjigi Ko imajo hormoni žur, ki je 
bila prava uspešnica. Njeno nadaljevanje Ko ima življenje žur se posveča vzrokom za 
težave: lahko je hranilna podhranjenost, lahko dediščina družine ali spomin duše. 
Knjiga na kar 440 straneh prinaša znanje, motivacijo in nasvete, kako odstraniti 
vzroke, ki kalijo zdravje, srečo in zadovoljstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 10. februar: motivi za izdelavo nakita z uporabo alkoholnih tušev in smole 

☺ 24. februar: nadaljevanje izdelave delov za nakit in kvačkanje rožic iz žice 

Udeleženci potrebujejo na prvi delavnici orodje: manjšo pršilko in sušilnik za lase 
ter na drugi delavnici:  barvno žico, debeline 0,3 in kvačko št. 1,5 ali 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi četrtek v mesecu: 13. februar 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 5. srečanju v sezoni 2019/2020 bodo udeleženci 
obravnavali knjigo Oljčni sestri. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. 
Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige iztočnica za 
razpravo. 



Četrtek, 20. februar 2020, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Bernarde Jurič: 12.000 KILOMETROV 
GREHA. 
Bernarda Jurič v svojem poklicu opravlja zahtevna dela na področju gradbeništva in 
tehniškega varstva okolja in svoj prosti čas, kolikor ji ga ostane, preživi na kolesu ali 
na smučeh – odvisno od obdobja v letu.  
V knjigi z naslovom 12.000 kilometrov greha je opisala svojo 5500 km dolgo pot od 
Pertha na zahodu do Sydneyja na vzhodu Avstralije, ki jo je spomladi 2018 
prekolesarila v 27 dneh. Ker ji to ni bilo zadosti, se je v jeseni vrnila in se kot prva in 
edina ženska doslej udeležila posamične kolesarske dirke od severa do juga 
avstralske neskončnosti. 6200 kilometrov dežele kengurujev je premagala v 34 dneh. 
Tako je tudi prva na svetu, ki ji je uspelo v enem letu prevoziti obe poti brez 
spremljevalne ekipe in v ekstremnih razmerah.  
Avtorica v knjigi na neposreden način, brez olepševanja opisuje, kako je sledila 
svoji želji, o pripravah, kolesarjenju, bolečinah, srečanjih z živalmi in ljudmi, o 
avstralskih cestah, pa tudi o temah, ki so pritegnile njeno pozornost z vidika 
gradbeniške stroke. Večino časa je bila v coni digitalne tišine, brez mobilnega 
signala, da bi lahko poklicala na pomoč. V vročem pesku je videla odtise dolgih 
debelih kač, spanje v postelji je bil pravi luksuz in osvežitve vsakih nekaj sto 
kilometrov na bencinskih črpalkah.  
Nekaj poglavij iz knjige: Garanje na kvadrat, linija gre v franže; Kraste na riti; In 
resveratrol veritas; Gradbenica na kolesu; Disk ploščice in smrčanje za Guinnessa; 
Trenutek pred SOS; Beg iz Faradayeve kletke … Obeta se navdihujoče srečanje z 
izjemno vztrajno športnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota, 29. februar 2020, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje psihologinje Špele Kresnik: Konflikti in kako jih 
rešujemo?  
Konflikti so čudovita priložnost za osebnostno rast. Zakaj je ne bi izkoristili? Na 
predavanju bomo govorili o tem, zakaj nastanejo konflikti, kaj se lahko iz njih naučimo 
in kako jih učinkovito rešujemo. 
Pri izvedbi sodeluje VGC Dogaja se! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

Knjižnica Radlje – galerija: 
1. – 29. februar: stalna razstava likovnih del Knjižnice Radlje ob Dravi.  
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
Razstava o Francetu Prešernu ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Razstava bo v času odprtja knjižnice na ogled od 3. do 29. februarja. 
 
Knjižnica Radlje – čitalnice: 
MISLI in PODOBE za lepše življenje. Avtorji razstave so člani medmrežne skupine 
Tebeemko. Razstava bo v času odprtja knjižnice na ogled do 29. februarja. 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
Razstava unikatnih izdelkov, ki so jih oblikovali uporabniki dnevnega centra ŠENT 
Radlje. Na ogled od 3. do 29. februarja. 
 
Knjižnica Muta: 
Kristl Valtl: razstava fotografij ob 120. obletnici slovenskega šolstva na Muti. 
Fotografije iz arhiva avtorja razstave. Na ogled do 29. februarja. 
 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 
 
 


