DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
MAREC 2018

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v MARCU:
06.03.2018 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
12.03.2018 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
13.03.2018 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje,
14.03.2018 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju,
15.03.2018 - četrtek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki:

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

☺ sovice
☺ risanje na platnene vrečke

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v marcu:
30.03.2018 – petek 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. 3. 2018, ob 9. uri v Knjižnici Muta:
BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 6. srečanje v
sezoni 2017/2018.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. marec 2018 ob 17. uri v knjižnici
Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:

☺ nakit iz filca in perlic
☺ nadaljevanje in dokončanje nakita iz filca in perlic

Za obe delavnici bo sicer vse potrebno pripravljeno v knjižnici, željeno pa je, da
udeleženci prinesejo ostanke tanjšega filca, kakšno fimo maso in različne perle. Tako
bodo izdelki pestrejši.

Sreda, 14. 3. 2018, ob 18:30 v Knjižnici Muta:

Potopisno predavanje Andreje Senica: KILIMANDJARO.

Četrtek, 22. 3. 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.
Četrtek, 22. 3. 2018, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Odprtje razstave KLEKLJANA ČIPKA.
Razstavo so pripravile članice ročnodelske sekcije Društva upokojencev Radlje
in Medobčinskega društva invalidov Drava, ki se s klekljanjem ukvarjajo že vrsto
let. Svoje mojstrovine, v katerih je združeno znanje, natančnost, spretnost,
ustvarjalnost ter ure in ure pozornega dela, rade predstavijo na različnih razstavah.
Posebnost te razstave bo klekljana čiška iz žice, s katero so se udeleženke pričele
ukvarjati v tem letu.
Odprtje bo spremljal kulturni program.
Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 31. marca.

Sreda, 28. 3. 2018, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige Lucije Smolnik: Modrosti za razcvet
življenja.
Knjiga združuje 55 edinstvenih zgodb o kariernem uspehu in osebni rasti uspešnih
žensk. V intervjujih so med drugim sodelovale tudi Zvezdana Mlakar, Urša Drofenik,
Zlata Zavašnik, Vlasta Nussdorfer, Romana Piskar, Nuša Derenda in naša
domačinka glasbenica in skladateljica Tadeja Vulc.
Ljudje na življenjskih razpotjih pogosto potrebujemo le ustrezno spodbudo. Prav to
lahko vsi najdemo v knjigi, ki na 124 straneh razkriva osebne zgodbe edinstvenih in
energičnih žensk, ki danes žanjejo uspehe na različnih poslovnih področjih. Svoje
izkušnje, nasvete in spodbudne besede so avtorici, prvi in edini certificirani trenerki
programa Boba Proctorja pri nas, zaupale v osebnih intervjujih. Avtorica je svoje
intervjuvanke takole opisala: »So ženske, ki jim, ko so srečne, žarijo oči. Ni vedno
lahko, ni idealnih okoliščin, ljudi in nikoli ni dovolj denarja. A te ženske so znale iz niti
obstoječih okoliščin vedno splesti lastno galaksijo najlepših zvezd. To me je pri vsaki
od njih popolnoma navdušilo. In me vsakič znova.«
Z avtorico se bo pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje: prireditveni prostor: razstava KLEKLJANA ČIPKA. Razstavljajo
članice ročnodelske sekcije DU in DI Radlje. Razstava je odprta med 22. in 31.
marcem.

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 16 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 31. marca.

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.

