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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:  
06.01.2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
07.01.2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
13.01.2014 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
14.01.2014 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
15.01.2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
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Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 13. in 27. januar 2014 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V januarju bomo na prvi 
delavnici izdelovali namizni koledar za leto 2014, na drugi pa bomo poslikali blazine 
za sladki spanec. Material bo pripravljen v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju: 
31.01.2014 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Prvi torek v mesecu: 07.01.2014, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 4. srečanje v 
sezoni 2013/2014. 
 
 
Petek, 10.01. 2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

KULTURNA AMBASADA PALESTINE: ogled dokumentarnega filma 
Roadmap to apartheid (2012), filokafe – odprta razprava in sprehod po razstavi 
Tu ostanemo, ki je na ogled v knjižnici od 6. do 15. januarja. 
Palestina. Država na Bližnjem vzhodu, ki obstaja, a hkrati ne obstaja. Okupacija kroji 
usodo tamkajšnjih ljudi. Vendar pa se ti ne glede na zidove, ki so in še bodo zgrajeni, 
s svojo kulturo in načinom življenja sleherni dan trmasto upirajo političnim razmeram, 
v katerih živijo. Čeprav o Palestini veliko slišimo, o njej malo vemo. Naše predstave 
in razumevanja pogosto nastajajo na osnovi medijskih novic, pri tem pa neredko 
izgubljajo celostni politični, družbeni in kulturni kontekst. Namen Kulturne ambasade 
Palestine je odpreti prostor za palestinsko zgodbo in glas Palestincev in pogled 
onstran tistega, kar smo vajeni slišati in videti. Vabljeni, da se nam pridružite pri 
odpiranju alternativnih prostorov za te pripovedi. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 13. in 27. januar 2014 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA ODRASLE. Na prvi delavnici 
udeleženci oblikujejo s tehniko mokrega polstenja volnene elemente za nakit. Volna 
bo pripravljena v knjižnici. Udeleženci potrebujejo pekač ali pladenj z vsaj 2 cm 
visokim robom (dela se z vodo in milom) in brisačo. Na drugi delavnici dokončamo 
nakit s suhim polstenjem.   
 
 
Petek, 17.01.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje 9. fotografske razstave Ex tempore in fotografski 
pogled skozi fotoobjektiv Toma Jeseničnika.  
Na letošnji razpis so se odzvali štirje fotografi z 19 deli. Tomo Jeseničnik je izbral 
osem del za razstavo, in sicer: Urške Stopar iz Črne na Koroškem (Izhod in Panic), 
Hinka Jerčiča iz Velenja (Spokojnost pred večerom 1, Po neurju), Mateje Škratek iz 
Raven na Koroškem (Razkropljeni, Zapuščen) in Blanke Kefer z Mute (Jutro z 
gospodom, V kuhinji pred hišo). 
Tomo Jesničnik, svobodni fotograf, bo podal fotografske nasvete skozi fotografije, ki 
so nastajale za njegove knjige. Razstava bo na ogled do 17. februarja 2014. 
Organizator: JSKD, Območna izpostava Radlje ob Dravi.  
 
 
Ponedeljek, 20.01.2014, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE z varovanci doma Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice 
Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, 
ustvarjajo in se družijo. 
 
 



Četrtek, 23.01.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje ob Dravi: 

Predstavitev digitaliziranih Posebnih zbirk regijskega 
značaja iz Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah in spletnih 
portalov Kamre in dLib-a.  
Digitalne zbirke, dostop do njih in možnosti uporabe podatkov bosta predstavili 
bibliotekarki, ki v koroški osrednji knjižnici na Ravnah izvajata domoznansko 
dejavnost: Simona Šuler Pandev in Simona Vončina. Domoznanska dejavnost 
zajema zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov o dogajanjih in izdanih 
publikacijah v naši ožji okolici, torej v naših krajih: nekoč in danes. Zbrani podatki 
služijo tako strokovnjakom, raziskovalcem, kot slehernemu uporabniku, ki ga 
dokumentirano dogajanje na Koroškem zanima. 
 
Četrtek, 30.01.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:          

Predavanje "Energetske subvencije ali nepovratna sredstva za 
občane ob vlaganjih v stanovanjske stavbe v letu 2014".  Subvencije so za nove 
naložbe v uporabo obnovljivih virov energije (OVE) in v večjo energetsko učinkovitost 
stanovanjskih stavb (URE). Podani bodo pogoji novega razpisa za energetske 
subvencije občanom, kar je zelo pomembno, da občani subvencijo tudi dobijo. 
Energetsko svetovanje je za občane brezplačno! Organizator: Energetska pisarna 
Občine Vuzenica, izvajalec: Jože Praper. 

 
RAZSTAVE 

 
Fotografska razstava Tu ostanemo želi preko fotografij, ki prikazujejo življenje v Palestini pred 
nakbo (v arabskem jeziku"katastrofa") leta 1948 in po njej, odpreti prostor za palestinsko zgodbo 
in prikazati spremembe, ki so se Palestincem v tem času zgodile. Ne gre za celosten in analitični 
zgodovinski prikaz kot tudi ne za natančen oris dogajanja danes. Razstava tvori mozaik preteklih 
in sodobnih podob, ki dajejo vtis in širijo naše razumevanje ter obzorje. Njihov namen je podati 
vzvod, da raziskujemo dalje, da stremimo k temu, da bi bolje videli in razumeli. 
Fotografije na razstavi so prispevali Jure Eržen, Arne Hodalič, Meta Krese, Matej Leskovšek, 
Matej Povše, Miha Sagadin in Matic Zorman. Fotografije izpred leta 1948 so del fotografskega 
arhiva, ki ga je podedoval fotograf Eric Matson od American Colony v Jeruzalemu. 
Na ogled v knjižnici Radlje od 6. do 15. januarja. 
 
Razstava ročnih del ročnodelskega krožka Čebelice.  Čebelice delujejo v okviru Društva 
kmetic Dravske doline, krajevnega odbora Ribnica na Pohorju. V skupini deluje 14 članic, med 
katerimi najmlajša šteje 30 let in najstarejša 74 let. 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 2. do 31. januarja. 
 
9. regijska fotografska razstava, ki jo organizira JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi. 
Razstava bo na ogled od 17. januarja do 17. februarja. 
 
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 31. januarja: 

- 27. januar: svetovni dan SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA, 
- 29. januar: svetovni dan INDIGO OTROK, 
- Vesna MILEK, pisateljica, 
- Branko Gradišnik, pisatelj. 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


