DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
JANUAR 2019

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE
PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:
7. 1. 2019 - ponedeljek, ob 10:15 in ob 11. uri v knjižnici v Podvelki,
9. 1. 2019 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju,
23. 1. 2019 - sreda, ob 10. in 10:30 uri v knjižnici na Muti:

Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz bližnjih vrtcev.
Vsekakor pa so na pravljično uro vabljeni in dobrodošli otroci, ki so v domačem
varstvu.
Sobota, 12. januar 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:

Predstava DOBRI SNEŽAK.
Po predstavi še ustvarjamo.
Udeležba je brezplačna.

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:
☺ 14. januar: koledar
☺ 28. januar: zimska slika
Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju:
31.1.2019 – četrtek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice.
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Prvi torek v mesecu: 8. januar 2019, ob 10. uri v Knjižnici Muta:
BRALNO - POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim,
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah
pogovarjati ter družiti. Na 4. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci
obravnavali knjige: Neskončen stolp želv, Nevidna nit in Pusti otrokom, naj se
smejejo. Četudi knjig niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj so vsebine iztočnica
za razpravo.

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:
☺ 14. januar: nakit iz debelejše aluminijeve žice.
☺ 28. januar: nadaljevanje in dokončanje nakita iz aluminijeve žice.
Udeleženci potrebujejo par manjših klešč in kladivo ter aluminijevo žico. Žica bo na
razpolago tudi v knjižnici.

Tretji četrtek v mesecu: 17. januar 2019, ob 9. uri v Knjižnici Radlje:
BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim,
starejšim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah
pogovarjati ter družiti. Na 4. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci
obravnavali knjigo: Imenovali so jo dvoje src. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda
Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige
iztočnica za razpravo.
Sobota, 19. januar 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:

Delavnica MOJE LETO 2019.
Delavnica je namenjena tebi, ki želiš, da v letu 2019 končno zaživiš življenje, ki si ga
želiš.
Na delavnici bo Špela Kresnik, mag. psihologije in mentorica za osebnostno rast
pokazala, kako si pravilno oblikovati cilje tako, da jih tudi dosežemo. Povedala vam
bo tudi, kaj za doseganje ciljev uporabljajo uspešni ljudje. Na delavnici bo veliko
praktičnih vaj, zato je zaželeno, da s seboj prinesete pisala in beležke. Ostalo gradivo
dobite na dogodku. Delavnica je za vse udeležence brezplačna. Prijave niso
obvezne.
Da bo udeležba na delavnici omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo zanje
sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.
Vabljeni in dobrodošli na koristno-prijetno sobotno dopoldne v knjižnici.

Četrtek, 24. januar 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Potopisno predavanje in predstavitev dokumentarnega
filma RUMENA NA OBROKE.
Igor Gruber nam bo skozi oči pohodnika predstavil pohod po Rumeni poti Via Alpina,
ki znaša 800 km, dober mesec hoje in kar 50 km vzpona. Pot prinaša tudi preizkušnje
in nevšečnosti, s katerimi se mora soočiti pohodnik, da je deležen novih razgledov in
lepot narave. S čudovitimi fotografijami in video posnetki film gledalce ponese v
enkratni alpski svet iz Trsta preko Dolomitov do Oberstdorfa.
Igor Gruber pravi: »Ni popolnega dneva. Če se ukvarjamo s tem, kar gre narobe
ali ni po naših pričakovanjih, bomo zamudili njegove darove.«
Avtor bo po skupnem ogledu filma z veseljem odgovarjal na vprašanja iz občinstva.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje – galerija:
6. december – 5. januar: razstava likovnih del Denisa Senegačnika.
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor:
Razstava likovnih del članov LIKRE - likovne sekcije Kulturnega društva Radlje.
Na ogled od 3. decembra 2018.
Knjižnica Radlje – vitrine:
Razstava izdelkov VDC Muta.
Na ogled od 7. do 31. januarja.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

