
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi  
 

MAJ 2013 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v MAJU:  
06. 05. 2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
07. 05. 2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
08. 05. 2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
13. 05. 2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
14. 05. 2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje: 
                                                    

O PETELINČKU, KI SE JE UČIL KIKIRIKATI 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 
31. 05. 2013 – petek, ob 17. uri v osnovni šoli Muta – v šolski knjižnici: 

          VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob dobrih knjigah 

s kulturnim programom učencev osnovne šole Muta. Učenci bodo predstavili projekt 
branja in pogovora o aktualnih temah z gosti, ki je potekal v tem šolskem letu. Pri 
projektu smo sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje ob Dravi. 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                    
                                                    Fotografija z zaključka 2010.                                                                                                     

 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 
31. 05. 2013 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
 



 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
 
07. 05. 2013, prvi torek v mesecu, ob 10. uri, v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27:  
BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, upokojencem, 

invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 8. 
srečanje v sezoni 2012/2013. 

 
09. 05. 2013 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Muta: 
Predavanje z delavnico: »začetni tečaj po sistemu Savinina joga 
obraza«. Izvedeli boste, kako joga obraza vpliva na videz obraza in hkrati deluje kot 

stimulator žlez z notranjim izločanjem. Ker je od hormonskega ravnovesja odvisno vse v 
telesu, posredno vplivamo tudi na zdravje in dobro počutje. 
Drugi del delavnice bo namenjen predstavitvi nove alernativne metode zdravljenja in pomoči 
pri raznih obolenjih in težavah. Metoda je zelo učinkovita pri menopavznih vročinskih valovih, 
menstrualnih, želočnih, prebavnih, ledvičnih in drugih težavah (s kožo, bolečinami v sklepih, 
hrbtenici, zaradi fibromialgije, revme…) To je posebna masaža in stimulacija obraznih mišic 
in točk.  
Delavnico vodi terapevtka in inštruktorica Anita Špringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 05. 2013 - torek, ob 17. uri v knjižnici Muta: 
Predavanje z delavnico: Z mediacijskimi veščinami do učinkovite 
komunikacije in dobrih odnosov. 
Z ustrezno komunikacijo lahko izboljšamo medsebojne odnose. Konfliktom se pogosto 
izogibamo ali jih potlačimo. Kot taki imajo številne negativne posledice, ne samo za 
komunikacijo, tudi za naše zdravje. Ker je konflikt del vsakdana, je prav, da ga sprejmemo 
kot priložnost za osebnostno rast. Mediacija je oblika reševanja spora med dvema ali več 
udeleženci. Brez konfliktov ne bi bila potrebna, tako pa je vedno bolj uveljavljena tehnika in 
uporabna v vsakdanjih situacijah. Predavala bo Kristina Navotnik, družinska mediatorka. 
Soorganizator: Svetovalno središče Koroška – Mocis, Slovenj Gradec. 

 
15. 05. 2013 - sreda, ob 17. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
Predavanje z delavnico SPOMIN, POMNENJE, KONCENTRACIJA.  
Naši možgani imajo neverjeten in neizčrpen potencial za arhiviranje informacij. Vsak dan 
skladiščijo ogromne količine naših vtisov, naša izkustva, najrazličnejše podatke. Glavna 
težava nastopi takrat, ko res potrebujemo kakšen podatek, ki se nahaja v našem spominu in 
ga moramo »priklicati« iz našega spominskega skladišča. Ključ do učinkovitega in 
praktičnega pomnjenja je v »ozaveščanju« tega avtomatskega procesa ter nadzor nad njim. 
In tako kot urimo svoje telo in smo fizično močnejši, lahko z redno vajo in prehrano 
izboljšujemo tudi svoj spomin.  
Na delavnici boste  spoznali: osnovne spominske principe, konkretne spominske tehnike, ki 
jih lahko takoj uporabljate v vsakdanjem  življenju ter vaje in strategije za izboljšanje 
koncentracije in pozornosti. 
Izvaja Bernarda Mori-Rudolf. Soorganizator: Svetovalno središče Koroška – Mocis, Slovenj 
Gradec. 
 



Tretji četrtek v mesecu: 16. 05. 2013, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje: 
Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). Namenjeno 

vsem, ki se želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je brezplačno, potrebna 
predhodna najava po telefonu: (02) 884 64 07, 051 224 942 ali po el. pošti: 
mocis.bernarda@siol.net.. Dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

 
16. 05. 2013 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Alojza Erjavca.  
Slikar je dobro poznan v našem okolju, prav tako pa širom po Sloveniji, saj  je član različnih 
likovnih in kulturnih društev in dejaven kot udeleženec in organizator likovnih kolonij in 
likovnih srečanj. Je samouk, ki je ostal zvest naravi in predvsem realističnim odslikavam 
njenih lepot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. 05. 2013 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 
Predstavitev knjige Petre Škarja: ČESAR NAS NISO NAUČILI V 
ŠOLAH (PODJETNIŠTVO).  
Knjiga govori o znanjih in lastnostih, ki jih nujno potrebujemo, da smo vsaj povprečno 
uspešni na trgu dela ali kot podjetniki. Marsičesa se v šolah ne naučimo: prevzemanja 
odgovornosti nase, samoiniciativnosti, trdnih prepričanj, karizme, samozavesti, zapisovanja 
ciljev, organizacije časa,… zato pa so lahko izjemno uspešni učenci, nadpovprečneži v šolah 
tudi izjemno neuspešni v poklicu ali kot podjetniki in obratno: njihovi sošolci, ki so vedno 
potrebovali pomoč pri učenju, so izjemno uspeli na svoji poklicni ali podjetniški poti. 
Knjigo je avtorica napisala na podlagi osebne izkušnje z namenom, da pomaga mnogim v 
začetnih letih podjetništva – da vedo, kaj potrebujejo, zakaj jim ne gre, katere so odločilne 
lastnosti, ki jim bodo pomagale do uspeha in katerim pastem se je potrebno izogniti. Vedno 
več ljudi “gre na svoje”, a le redki imajo tudi znanje in lastnosti za vsaj povprečen uspeh. 
Skratka: v šolah nas učijo eno, v podjetništvu pa potrebujemo nekaj drugega. Pri 
preoblikovanju naše miselnosti in globoko vcepljenih spoznanj si lahko pomagamo na 
različne načine: z dragimi tečaji, svetovanji, vodenjem, lahko pa preberemo knjigo, se 
prepoznamo in spremenimo v uspešnega podjetnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

Razstava O KNJIGAH ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic. Na ogled v knjižnici 
Radlje do 11. maja. 
 
Razstava ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, na ogled na otroškem oddelku knjižnice 
Radlje do 11. maja. 
 
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del avtorice Olge Vogrin. Na ogled v razstavnih 
vitrinah knjižnice Radlje od 6. do 31. maja. 
 
Razstave o zdravilnih zeliščih. Na ogled v knjižnicah: Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju 
in Radlje med 13. majem in 8. junijem.  
 
Razstava fotografij ob 110 letnici Kmečke godbe Pernice. Avtor razstave je Kristl Waltl. 
Razstava je na ogled v knjižnici Muta do 31. maja. 
 
Razstava likovnih del Alojza Erjavca. Na ogled v knjižnici Radlje od 16. maja do 15. junija. 
 
Tematske razstave v maju, na ogled v knjižnici Radlje od 3. do 31. maja: 

- 3. maj: svetovni dan SVOBODE TISKA, 
- 31. maj: svetovni dan ŠPORTA, 
- Danilo LOKAR, rojen 9. 5. 1892, 
- Florjan LIPUŠ, rojen 4. 5. 1937, 
- Marko KRAVOS, rojen 16. 5. 1943, 
- Andrej ROZMAN Roza, rojen 25. 5. 1955. 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


