DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
JANUAR 2013

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:

07.01.2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
08.01.2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
14.01.2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
15.01.2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
16.01.2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju.

KONJ MIŠKO PRI ZOBOZDRAVNIKU

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 14. in 28. januar 2013 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V januarju bomo na prvi
delavnici izdelovali figurice za magnetke iz das mase, na drugi pa domiselne pustne
pripomočke. Material bo pripravljen v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju:
31.01.2013 – četrtek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice.
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Drugi torek v mesecu: 08.01.2013, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev in
invalidov Muta, Glavni trg 27:
BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 4. srečanje v
sezoni 2012/2013.
10.01.2013 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
Predavanje o VERSTVIH. Andreja Rustja, diplomirana zgodovinarka in
profesorica teologije, novinarka, turistična vodička ter popotnica nam bo posredovala
izkušnje iz življenja v budistični pagodi, v hindujskem ašramu, v samostanu srbske
pravoslavne cerkve ter v enem najstrožjih ženskih samostanov rimokatoliške cerkve.
V teh verskih ustanovah je preživela kar nekja časa, raziskovala in spoznavala
obrede in običaje in tako svoje teoretično znanje o religijah dopolnila z življenjskimi
izkušnjami. Zagotovo bo spoznavanje različnosti in podobnosti štirih velikih svetovnih
religij zanimivo in poučno.
11.01.2013 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Muta:

Predstavitev knjige Hinka Jerčiča: OD MUTE DO NEW
YORKA. Organizator: JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi in Knjižnica
Radlje ob Dravi.

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 14. in 28. januar 2013 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA ZA ODRASLE. V januarju bomo
oblikovali broške in droben nakit iz fimo mase. Fimo masa in orodje bosta na voljo v
knjižnici.
Tretji četrtek v mesecu: 17.01.2013, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje:
Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec).
Namenjeno vsem, ki se želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je
brezplačno, potrebna predhodna najava po telefonu. Dejavnost financirata in
podpirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.
17.01.2013 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige PONOVNO POVEZANI.

Avtor knjige, dr. Eric
Pearl, nekoč izjemno uspešen kiropraktik, je svoje znanje in energijo raje posvetil
alternativni kot pa klasični medicini. V svojem priročniku predstavlja eno
najuspešnejših oblik alternativnega zdravljenja, to je zdravljenje, ki nas poveže s
celostjo naše biti in s tem, kar v resnici smo. Vsebino knjige bo predstavila Branka
Kraup.
18.01.2013 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Odprtje 8. REGIJSKE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE EX
TEMPORE, ki jo organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi. Letošnji
temi: MINLJIVOST in PROSTA tema. Razstava bo na ogled do 9. februarja.

Četrtek, 24.01.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
LITERARNI MOZAIK, ki ga bomo tokrat sestavljali na temo: ZIMA BELA
NAS JE OBJELA.
Krepko smo že zakorakali v mesec januar in nekoliko že okusili, kaj nam prinaša
novo leto. Ali smo ga sprejeli odprtih rok in v upanju, da nam prinese čim več lepega,
ali smo vanj stopili negotovo in prestrašeno?
Kako so včasih praznovali novo leto in kakšne običaje so razvili, da bi si zagotovili
zdravje, srečo in dobro letino? V zimskem času narava počiva, večina poljedelskih
opravil je postorjenih, ljudje pa se sprostimo in umirimo. Dnevi so še vedno kratki in
noči daljše. Kako si danes krajšamo dolge večere? Ali vzamemo v roke dobro knjigo
in se poglobimo vanjo ali večer preživimo pred televizorjem? Kako so včasih
preživljali januarske dni? Čeprav je sneg pobelil pokrajino in mraz tipa okoli naših hiš,
vendarle že mislimo na pomlad. Kako bomo pregnali zimo in priklicali pomlad? Kako
so včasih pridobili naklonjenost pomladi, da je počasi zopet prišla v našo deželo? Na
vsa ta vprašanja bosta odgovarjali Veronika Mravljak Andoljšek in Lucija Breznik.
Literarni mozaik bosta popestrili z branjem kratkih odlomkov iz različnih knjig, z
recitiranjem pesmi in s slikovnim prikazom zimskih ljudskih šeg. V literarni mozaik
nas bo pospremila ustrezna glasba, ki bo pričarala skrivnost in veselje zimskega
časa.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite in obogatite literarni mozaik, da bo čim bolj
pisan in nasmejan.
Ponedeljek, 28.01.2013, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah:
BRALNE URE z varovanci doma Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice
Radlje se s stanovalci doma pogovarjamo o knjigah na določene teme, beremo,
ustvarjamo in se družimo.

RAZSTAVE
Razstava unikatnih cvetličnih kreacij v različnih tehnikah. Avtorica: Fanika Matjaž. Na
ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 2. do 31. januarja.
Razstava likovnih del članov likovne sekcije KD Radlje ob Dravi: KLIMT SKOZI
NAŠE OČI. Na ogled v knjižnici Radlje do 12. januarja 2013.
8. regijska fotografska razstava, ki jo organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob
Dravi. Letošnji temi: minljivost in prosta tema. Razstava bo na ogled od 18. januarja do
9. februarja 2013.
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 31. januarja:
- 1. januar: svetovni dan MIRU,
- 16. januar: svetovni dan RELIGIJ,
- Oton ŽUPANČIČ, rojen 23. 01. 1878,
- Smiljan ROZMAN, rojen 28. 01. 1927,
- Vid PEČJAK, rojen 07. 01. 1929,
- Svetlana MAKAROVIČ, rojena 01. 01. 1939.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

