DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
JANUAR 2017

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:
03.01.2017 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
09.01.2017 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
10.01.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
16.01.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
17.01.2017 - torek, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju:

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:
☺ 9. januar: moj koledar
☺ 23. januar: ustvarjalno prepletanje volne
Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju:
31.01.2017 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice.
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Prvi torek v mesecu: 03.01.2017, ob 10. uri v prostoru 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 2016/2017.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:
☺ 9. januar: osnove vozlane čipke (tatting) in izdelava metuljčka.
☺ 23. januar: nadaljevanje vozlane čipke in izdelava motiva z vključevanjem
perlic. Udeleženci prinesejo dolgo iglo za vozlano čipko in kvačkanec ustrezne
debeline. Za začetnike bo orodje in kvačkanec na voljo v knjižnici.
Četrtek, 12.01.2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Potopisno predavanje Andreje Avberšek: NAMIBIJA IN
BOCVANA.
Popotnica Andreja 5000 km safarija z najetim džipom po savanah in puščavah zelo
na kratko opisuje takole: »Najino 5000 kilometrov dolgo samostojno potovanje z
najetim džipom sva začela med najstarejšimi rdečimi sipinami na svetu in mističnimi
mrtvimi drevesi. V prostranih zalivih Namibije sva opazovala množice flamingov,
razigranih delfinov in tisoče tjulnjev. Afriške sončne vzhode in zahode sva vsak dan
znova srkala vase. Visoki osamelci Spitzkoppe se dvigajo sredi povsem ravninske
Namibije. Nacionalni park Etosha je postregel s čudovitim safarijem in velikim
številom živali, ki sva jim zrla v oči. Tudi levom in levinjam, leopardom ter redkim
črnim nosorogom. Nacionalni park Chobe naju je med drugim razvajal s pogledom na
nilske konje in ogromne krokodile. Jutranje srečanje z divjimi surikatami ob največjem
posušenem slanem jezeru na svetu je bilo neprecenljivo. V Bocvani sva objemala
zelo posebna in ogromna drevesa vrste baobab. Med najlepšimi doživetji pa sta
zagotovo helikopterska preleta čudovitih Viktorijinih slapov ter delte Okavanga s
safarijem iz zraka. Nepozabno in veličastno.«

Četrtek, 19.01.2017, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah:
BRALNE URE v domu za starejše občane. Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se
s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se
družijo.

Četrtek, 26.01.2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige in motivacijsko predavanje Mitje Duha:
TEK ZA ŽIVLJENJEM.
Konec leta 2014 je v Mladinskem centru Trbovlje izšel književni prvenec Mitje Duha z
naslovom Tek za življenjem. Avtor na 200 straneh pripoveduje o temačnem obdobju
svojega življenja, prežetega s spletkami, kriminalom in drogami. To je iskrena
pripoved o trdih in neizprosnih padcih v začaran krog drog, mučnih bojih s psihozami
za zidovi zapora na Dobu ter nepredstavljivih junaških povratkih v svet živih, konča
pa se s težavnim povratkom v normalno življenje in boljše dni. Je zgodba o tem, kako
se ne smemo nikoli predati in kako lahko s sanjami ter izjemno notranjo močjo
premagamo najtežje življenjske prepreke.
Avtor želi svojo zgodbo in pozitivno sporočilo deliti s čim več ljudmi širom Slovenije,
saj verjame, da lahko le z osebnim pristopom in pozitivno naravnanostjo pokaže
pravo pot še kakšnemu odvisniku ali ljudem v težavah. Mitja je sicer ustanovitelj in
predsednik Športno-humanitarnega društva Človek, licencirani športni vaditelj, ter
prehranski svetovalec poleg tega pa tudi redno deluje kot laični terapevt pri pomoči
odvisnikom od nedovoljenih drog ter tudi drugače pomaga ljudem v stiskah.

RAZSTAVE
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje. Avtorji zgodb so člani medmrežne
skupine »tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet. Zgodbice so namenjene vsem
generacijam. Nastale so z namenom, da olepšajo življenje bralcu, bralki in da dajo
človeku novih moči in energije. Snov za zgodbe so v skupini črpali iz življenja in
narave.
Vabljeni k ogledu razstave v knjižnici Radlje od 3. do 31. januarja.
Knjižnica Radlje: vitrine:
razstava »Začnimo leto z unikatnim nakitom Kleopatre ART«, na kateri bo
Klavdija Šeneker predstavila svoje unikatne izdelke. Avtorica svoj hobi najbolje
predstavi z izdelki, na kratko pa tudi z besedami:« Ročno izdelan unikatni nakit, ki
riše na glave, prste, vratove in zapestja žensk, punc in deklet pridih ljubkosti,
ženskosti, elegance, unikatnosti in opaznosti. Nakit bo pri vas pritegnil poglede zaradi
svoje barvitosti, igrivosti, nenavadnih vzorcev ter barvnih kombinacij in oblik. Na
ogled od 3. do 31. januarja.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

