
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2021 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
 
Pravljične ure potekajo v enotah Knjižnice Radlje ob Dravi po dogovoru z vrtci 
za posamezne zaključene skupine otrok.  
 
 

 
Prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 6. december: izdelava božičnih okraskov, 

☻ 13. december: preprosta izdelava sveč iz čebeljega voska – v okviru projekta 

Čebela bere med.  
 
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 

 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, ki so sicer potekala 
enkrat mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu v Knjižnici Muta in 
vsak drugi četrtek v mesecu v Knjižnici Radlje, bodo tudi v 
decembru 2021 POTEKALA NA DALJAVO.  
 
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to ob obisku knjižnice in na željeni način boste 
prejemali domov sporočila in vsebine, ki jih bomo pripravili v knjižnici.  
 
Pomembo nam je, da ostanemo v stiku in si lahko izmenjamo mnenja, vtise, 
priporočila, zato bomo kljub omejitvam našli nove poti. 

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

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ 6. december: izdelovanje voščilnic iz različnih papirjev. 

☻ 13. december: izdelovanje sveč iz čebeljega voska – v okviru projekta Čebela 

bere med.  
 
Udeleženci potrebujejo za prvo delavnico: osnovni risarski  
pribor: svinčnik, radirko, ravnilo, škarje. 
Za drugo delavnico je vse pripravljeno v knjižnici.  
 
Projekt Čebela bere med sofinancira Evropska unija iz   
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter  
Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja. 
 



Četrtek, 9. decembra 2021, ob 18. uri v aplikaciji ZOOM: 
Predavanje Tannje Yrska: UPORABNA AROMATERAPIJA. 
Predavateljica bo predstavila bistvo uporabe eteričnih olj v vsakodnevnem življenju.  
Poudarila bo varno uporabo, nakup kvalitetnih olj ter razkrila nekaj  receptov za 
izdelavo domače kozmetike; parfumsko olje, negovalno olje za obraz, naravni 
dezodorant, razpršilo za prostore,... Lahko ji boste povedali kaj imate od eteričnih olj 
doma in na kakšne načine jih lahko varno uporabite.  
Predavateljica Tannja Yrska je po izobrazbi dipl. inž. gozdarstva in je direktorica 
zavoda PraNa. Tako službeno kot v prostem času je povezana z naravo. Razvila je 
gozdno terapijo, že vrsto let je tudi svetovalka za Bachove cvetne esence.  
 
Vsi, ki se predavanja v aplikaciji ZOOM želite udeležiti, nam sporočite na mail: 
info@knjiznica-radlje.si do 8. decembra. V odgovoru na vaše elektronsko 
sporočilo vam bomo poslali povezavo do predavanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
 
27. oktober - 31. december: razstava ročnih in unikatnih del članic društva 
POHORSKA ZARJA. 
 
 
Knjižnica Muta: 
 
5. november - 31. december: Osamosvojitvena vojna v nekdanji Občini Radlje ob 
Dravi  
 

 
 
 

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoj PCT. 
Izpolnjevanje pogoja PCT ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 12 let. 

 

Vabljeni in dobrodošli! 

mailto:info@knjiznica-radlje.si

