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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE januarju: SNEG. 
 

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

 

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

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 9. januar: polsteni (filcani) pujski za srečo, 

☻ 23. januar: ustvarjanje z volno.  
 
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 

Sobota, 21. januar 2023, ob 10. uri v GALERIJI Knjižnice Radlje:  

Zoran Furman: potopisno predavanje za otroke: OTROCI SVETA. 
Ob zanimivih fotografijah bo predstavljeno življenje otrok, ki jih je popotnik 
srečal na potovanjih po Aziji, Afriki ter Srednji in Južni Ameriki. Namen 
predavanja je, da otroci spoznajo svoje vrstnike drugod po svetu in njihov način 
življenja, ki se vrti daleč stran od televizije, tablic ali telefonov. Igrajo se 
enostavne igre in s preprostimi, doma narejenimi igračami. 
Predavanje je primerno za vse obiskovalce, posebej prilagojeno pa za otroke 
med 4. in 9. letom starosti. Po predstavi še ustvarjamo. 
 

 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Četrtek 5. januar, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, 

invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.  
Vabljeni na 5. srečanje v sezoni 2022/2023,  ko se bomo z bibliotekarko Aleksandro 
pogovarjali o knjigah: Čokolada, Držimo pesti ter Kulturna dediščina občine Radlje ob 
Dravi.  

 

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

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  
☻ 9. januar: polsteni (filcani) obeski in milo.  

☻ 23. januar: polsteni (filcani) nakit ali modni dodatek.  
Udeleženci potrebujejo na obeh delavnicah: pladenj ali pekač velikosti cca 30x40 cm, brisačo 
ali kuhinjsko krpo. Ostali pripomočki in materiali bodo pripravljeni v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Torek, 10. januar, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Darka Sagmeistra: KITAJSKA. In vendarle 
modro nebo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petek, 20. januar, med 10. in 12. uro v GALERIJI Knjižnice Radlje: 
Srečanje za nosečnice in mamice na porodniški: Zaupam si. 
Prijave niso nujne, so pa zaželjene organizatorki Nastji Kotnik na ig: @laktinani ali na mail: 
nastja.kotnik@yahoo.com.  
 

Torek, 24. januar, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje v organizaciji KGZS – Zavod Celje:  
SOCIALNA VARNOST NA KMETIJI - katere pravice imam? 
Znanje s področja socialne varnosti je eno temeljnih za ohranjanje in razvoj kmetij. Še 
posebej v času, ko se ekonomski pogoji na kmetijah zaostrujejo, je pomembno, da poznamo 
pravice, ki nam omogočajo minimalno materialno in socialno varnost.  
 

Kitajska. Gigantska dežela, gospodarska velesila in 
večna uganka. Poskusimo jo rešiti! Pojdimo v 
največja in najsodobnejša velemesta na svetu, 
sprehodimo se po poteh med pravljičnimi grički in 
potopimo se v zgodovino, ki se bere kot napeta 
kriminalka. Včasih pa tudi kot…turška telenovela.  
 
Dogodivščina nas čaka! 



Petek, 27. januar, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Okrogla miza ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. 
27. januar je za vsakoletni svetovni dan spomina na žrtve holokavsta izbran kot dan zloma in 
prekinitve holokavsta. Na ta dan je leta 1945 ruska Rdeča armada osvobodila največje 
nacistično taborišče smrti Auschwitz-Birkenau na Poljskem. 
S povabljenimi strokovnjaki se bomo pogovarjali o znanih žrtvah holokavstva na našem 
območju. Osvetlili bomo nastanek logoterapije, ki jo je oblikoval avstrijski nevrolog in 
psihiater Viktor Frankl in jo opisal v svojih knjigah.   
Organizator: Knjižnica Radlje ob Dravi in Občina Radlje ob Dravi 
 

Torek, 31. januar, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:  

Predstavitev knjige Jureta Godlerja: Dr. Nobody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – galerija: 
14. december - 31. januar: Anton Repnik: razstava slik. 
 

Knjižnica Radlje – čitalnica: 
26. december - 31. januar: Moč dreves: razstava fotografij. Več avtorjev. 
 

Knjižnica Muta: 
2. november – 31. januar: V ogledalu spominov. Avtor: Kristl Valtl. 

Vsestranski ustvarjalni wunderkind Jure Godler se je v 
zadnjih letih že dodobra uveljavil tudi kot pisatelj. Oktobra je 
izšla že njegova peta knjiga, tretja v seriji napetih in smeha 
polnih pustolovščin štorastih tajnih agentov Filipa Novaka in 
Spencerja S. Spencerja - 'Doktor Nobody'. 
S serijo, ki jo je odprl 'Casino Banale', in nadaljeval 'Vohun, ki 
me je okužil', je Jure Godler naš literarni prostor obogatil z 
zgodbami, v katerih se avtohtoni slovenski humor, satira in 
absurd mešajo z napeto akcijo, avanturo in aktualnimi 
domačimi in svetovnimi družbenimi temami.  

Z avtorjem se bo pogovarjal Gregor Zalokar. 
 


