DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
FEBRUAR 2018

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:
06.02.2018 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
12.02.2018 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
15.02.2018 - četrtek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki,
20.02.2018 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje,
21.02.2018 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju:

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. februar 2018 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:

☺ pustne maske
☺ šivana mavrica

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju:
28.02.2018 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice.
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Prvi torek v mesecu: 6. 2. 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 5. srečanje v
sezoni 2017/2018.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. februar 2018 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:

☺ mrežasta valentinova 3D dekoracija
☺ mrežaste 3D dekoracije in posodice za rože

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. Udeleženci lahko prinesejo
ostanke različne volne ali vrvice.
Četrtek, 15. 2. 2018, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige Mateje Jevšnik: Osnovna šola Radlje in
njene podružnične šole: 1727 – 2017.
Knjiga, ki je izšla novembra 2017, je plod dolgotrajnega in poglobljenega
raziskovalnega dela domačinke Mateje Jevšnik, profesorice zgodovine, ki pravi: »Kot
zgodovinarko me je dolgo mučila radovednost, kako je potekal razvoj šolstva v
mojem rodnem kraju. Zato sem poiskala odgovore in jih strnila v tej monografiji, da se
lahko z njimi seznanite tudi vi – bralci. Izdaja knjige je povezana z dvema
pomembnima prelomnicama v razvoju šolstva v Radljah ob Dravi, 290. obletnico prve
omembe šolstva v Radljah in 50. obletnico otvoritve nove šole.«
Avtorica nam bo predstavila monografijo, ki je razdeljena na tri vsebinske enote. V
prvem delu je opisan razvoj šole vse od prve omembe, do danes: šolske stavbe,
učitelji, število učencev, spreminjanje zakonodaje in narodnostna trenja v nekdaj
dvojezičnem Marenbergu. Drugi del je osredotočen na današnje in nekdanje
podružnične šole, tretji del pa vsebuje sezname učiteljev in ravnateljev šole.
Knjiga je pravi poklon domačemu kraju in domačinom, ki so bili ali so kakorkoli
povezani s šolo, hkrati je tudi bogat in smiselno povezan zbir podatkov ter
dokumentov pomembne plati naše zgodovine.

Četrtek, 22. 2. 2018, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Potopisno predavanje Marinke Dretnik: GRUZIJA.
Popotnica nas bo tudi tokrat popeljala na nekoliko drugačno potovanje, osredotočeno
na neokrnjeno lepoto strmih pobočij visokega Kavkaza, zelene Gruzije, cvetočih
travnikov, odmaknjenih vasic, kjer je življenje prijaznih ljudi tako drugačno in hkrati v
marsičem podobno življenju v odmaknjenih predelih po vsem svetu. Bolj »turistične«
popotnike bo prepričala s predstavitvijo odlične lokalne hrane in znamenitih mest, kot
je Gori, rojstni kraj Stalina, bolj aktivne popotnike pa s predstavitvijo izkušnje s
trekinga. Dobrodošli torej vsi radovedni popotniki.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje: razstavni prostor: razstava o Francetu Prešernu ob
slovenskem kulturnem prazniku. Na ogled od 1. do 28. februarja.

Knjižnica Radlje: vitrine: razstava unikatnih izdelkov in ročnih del
ročnodelskega krožka Čebelice.
Čebelice delujejo v okviru Društva kmetic Dravske doline, krajevnega odbora Ribnica
na Pohorju in so v lanskem letu praznovale 10. obletnico delovanja. V skupini aktivno
ustvarja 14 članic. Srečujejo se od novembra do marca ob ponedeljkih dopoldan na
turistični kmetiji Miklavc. Vodi jih Lizika Mumel. Zelo rade se družijo, vedno kaj
novega naučijo, veliko razstavljajo in predstavljajo svoje delo, s katerim predvsem
želijo ohraniti ročna dela kot pomemben del kulturne dediščine. Razstava bo na
ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 28. februarja.

Knjižnica Muta: Kristl Valtl: Perniške kmetije in perniška godba skozi čas.
Razstava fotografij bo na ogled v Knjižnici Muta v februarju in marcu.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

