DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
MAREC 2013

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v MARCU:

04.03.2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
05.03.2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
11.03.2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
12.03.2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
13.03.2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju.

DVE CIKLAMI

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. marec 2013 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V marcu bomo na prvi
delavnici izdelovali lutke na palici, na drugi pa velikonočno dekoracijo. Material bo
pripravljen v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v marcu:
29.03.2013 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice.
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Prvi torek v mesecu: 05.03.2013, 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 6. srečanje v
sezoni 2012/2013.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. marec 2013 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA ZA ODRASLE. V marcu bomo izdelali
kaširane lončke za pisala, ki jih bomo okrasili s servijetno tehniko. Potrebujete prazno
embalažo (od bele kave, instant kave ali podobno) in papirnate servijete z različnimi
vzorci. Ostali material bo pripravljen v knjižnici.
11.03.2013 – ponedeljek, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah:
BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke iz
Knjižnice Radlje se s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme,
berejo, ustvarjajo in se družijo.
14.03.2013 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje:

Literarni večer in srečanje s pesnikom in pisateljem
CIRILOM ZLOBCEM. Prireditev in pogovor bo vodila Veronika Mravljak

Andoljšek.
Ciril Zlobec, slovenski pesnik, pisatelj, publicist, prevajalec, novinar, urednik, nekdanji
politik, prejemnik številnih literarnih nagrad, član Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, ter drugih akademij. Številna njegova dela so prevedena v tuje jezike in se
še vedno prevajajo. Na lanskem srečanju smo bralci izjemno uživali ob njegovem
pripovedovanju in poslušanju njegovih del. Na tokratnem srečanju se bomo
osredotočili na njegovo najnovejšo knjigo Trn ali radost v srcu in dogodke, ki so
zaznamovali pesnikovo življenje in delo.

15.03.2013 – petek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige Matjaža Mastnaka: CVETOČA POMLAD.

Kot napoveduje že naslov sam, so v knjigi na poljuden način opisane samonikle
cvetlice, ki nas razveseljujejo med koncem zime in kresom. Rastline pa so v tem delu
opisane povsem drugače, kot smo tega navajeni. Poleg osnovnih navedb o rastiščih
in nahajališčih najdemo še anekdote, zgodbice, navedbe o uporabnosti ali tudi
neuporabnosti. Poleg vsega so opisane rožice predstavljene s slikami.
»Kako daleč lahko jarica izstreli svoje seme? Kateri žafran je drag kot žafran?...« Če
bi radi izvedeli odgovore na ta vprašanja, vzemite v roke Cvetočo pomlad. Knjiga je
izšla pri založbi MIŠ. Gre za prvo v nizu del obširnejše zbirke O cvetani in živani, ki
se bo ukvarjala z različnim skupinami rastlin in drugimi vidiki narave.
Kot pravi avtor, ki ga verjetno vsi dobro poznamo po njemu lasnem, hudomušnem
slogu pisanja o rastlinah.: » Ne predstavljam si, da je lahko narava, o kateri nekaj
veš, za kogar koli dolgočasna.«
Tretji četrtek v mesecu: 21.03.2013, 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: (02) 884 64 07, 051 224 942
ali po el. pošti: mocis.bernarda@siol.net. Dejavnost financirata in podpirata
Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v
okviru Centra vseživljenjskega učenja.
21.03.2013 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje:

Potopisno predavanje: PERU – NAJBOLJ PISANA DEŽELA
POD SONCEM, ki nam jo bo predstavila Mateja Mazgan.
Vabljeni na potopisno predavanje najbolj pisane dežele pod soncem, dežele polne
naravnih in kulturnih lepot. Strme pečine, mogočni vršaci zasipani z večnim snegom,
deževni pragozdovi, vulkani, neskončne puščave, najmogočnejša reka na svetu,
slapovi..., vse to in še mnogo več je Peru.

RAZSTAVE
Razstava unikatnih izdelkov, nastalih na pravljičnih urah in ustvarjalnih srečanjih za
otroke v Knjižnici Radlje. Na ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 30.
marca 2013.
Razstava likovnih del Danila Goriška. Na ogled v knjižnici Radlje do 16. marca 2013.
Razstava fotografij: PERU – NAJBOLJ PISANA DEŽELA POD SONCEM, avtorice
Mateje Mazgan. Na ogled v Knjižnici Radlje od 21. marca do 13. aprila 2013.
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 30. marca:
- 6. marec: svetovni dan VARČEVANJA Z ENERGIJO,
- 24. marec: svetovni dan TUBERKOLOZE,
- Josip JURČIČ, rojen 4. 3. 1844,
- Jože SNOJ, rojen 17. 3. 1934,
- Jani VIRK, rojen 4. 3. 1962,
- Janja VIDMAR, rojena 19. 3. 1962.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

