DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
JANUAR 2018

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:
08.01.2018 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
09.01.2018 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
11.01.2018 - četrtek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
16.01.2018 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
17.01.2018 - sreda, ob 10. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju:

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:
☺ 8. januar: beležke in unikatna pisala
☺ 22. januar: denarnice in drobižnice
Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju:
31. 1. 2018 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice.
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Četrtek, 4. 1. 2018, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:

Predavanje Jamesa Tomažina: Vsak od nas je človek s
»posebnimi potrebami«.
Meseca januarja bodo v okviru projekta VGC Dogaja se! Centra aktivnosti Koroške
pričeli z izvajanjem kreativnih uric za otroke s posebnimi potrebami. Vse delavnice
bodo praktično naravnane. Na njih se bodo otroci s starši zabavali, se igrali, uživali in
se čim več naučili. Na uvodnem predavanju bo pogled v teorijo s čimbolj »praktičnimi
očmi« z namenom osvojitve teoretične osnove in njene uporabe v praksi. Na
predavanje vabljeni starši, dedki, babice, prijatelji, učitelji, vzgojitelji, … Pridite
športno oblečeni.
Organizator: VGC Dogaja se! Center aktivnosti Koroške.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:
☺ 8. januar: izdelava nakita z nizanjem perlic.
☺ 22. januar: nadaljevanje in dokončanje nakita z nizanjem perlic.
Udeleženci prinesejo dve posodici perlic v dveh različnih barvah in tanko iglo za
nizanje.
Prvi torek v mesecu: 9. 1. 2018, ob 10. uri v Knjižnici Muta:
BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 4. srečanje v
sezoni 2017/2018.
Četrtek, 11. 1. 2018, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige Mojce Mihelčič: Planet Asperger.
Mojca Mihelčič bo s svojo knjigo, svojim knjižnim prvencem, v veliko pomoč
marsikateri slovenski družini. Planet Asperger je namreč eno redkih del o
Aspergerjevem sindromu slovenskega avtorja. Avtorica v knjigi na najbolj prijazen,
humoren in razumljiv način razkriva vse pasti in koristi, ki so njeni družini pomagale,
da je postalo življenje na planetu Asperger tudi lepo. Mojčin »kažipot« ponuja
staršem otrok z motnjo avtističnega spektra ogromno nasvetov in priporočil, od
katerih je mogoče katero staršem še neznano. In to je tisto, kar je pomembno. Deliti
izkušnje in znanje.
Knjiga je namenjena tako tistim, ki motnjo avtističnega spektra že poznajo, kot tistim,
ki so zgolj radovedni. Med platnicami se skriva široka paleta izkušenj in modrosti, ki
jih naplavlja življenje z otrokom, ki odstopa od povprečja. Od pogrizenih nohtov in
neprespanih noči, do notranjih zmag in
napadov ljubeznivosti.
Organizator: VGC Dogaja se!
Center aktivnosti Koroške.

Četrtek, 18. 1. 2018, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predavanje Špele Golob: ločen / ločena sem – pa kaj!
Če vas zanima kako lahko izboljšate komunikacijo in odnose, potem vabljeni na
predavanje, kjer boste dobili veliko koristnih in uporabnih napotkov. S Špelo Golob,
magistrico psihologije s certifikatom NLP praktik, se bomo pogovarjali o partnerskih
odnosih in ločitvah, o načinih premagovanja stisk, o tem, kako ločitev obrazložimo
otroku in kako lahko pomagamo kot prijatelji ali svojci.

Četrtek, 25. 1. 2018, 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.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje: razstavni prostor: 12. oktober 2017– 31. januar 2018: razstava
likovnih del, nastalih na 11. likovni koloniji KOPE 2017.
Organizator: Alojz Erjavc, JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

