
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
FEBRUAR 2014 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v FEBRUARJU:  
03.02.2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
04.02.2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
07.02.2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
11.02.2014 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
12.02.2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

RECEPT ZA LJUBEZEN 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
                                                                                                           
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 10. in 24. februar 2014 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE. V februarju bomo na prvi 
delavnici izdelovali Valentinovo presenečenje, na drugi pa pustne maske. Material bo 
pripravljen v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v februarju: 
28.02.2014 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Prvi torek v mesecu: 04.02.2014, 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 5. srečanje v 
sezoni 2013/2014. 
 
 
Četrtek, 06.02.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev fotomonografije Sebastijana Oblaka: URŠLJA 
GORA – presežni svet.  Knjiga, ki je sad avtorjeve ljubezni do Gore, 
navdušuje s fotografijami. Avtor letno obišče Uršljo goro več kot tristokrat, v vseh 
letnih časih in ob vsemogočih vremenskih razmerah. V 15 letih je doživel goro na 
tisoče načinov in napravil ogromno fotografij. Po izboru jih je še vedno ostalo 35 000, 
tako da je bila pomoč fotografskega strokovnjaka nujna. Tomo Jeseničnik je gradivo 
uredil in oblikoval monografijo v edinstven umetniški izdelek. V knjigi so poleg 200 
umetniških fotografij še prispevki Mitje Šipka, Mirka Osojnika, Franca Verovnika, 
Toma Jeseničnika, Majde in Sebastijana Oblaka. Je uresničitev avtorjeve velike želje 
in njegov poklon Koroški in Sloveniji.  
Na predstavitvi bosta nastajanje fotografij in monografije predstavila avtor Sebastijan 
Oblak in svobodni fotograf Tomo Jeseničnik. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 10. in 24. februar 2014 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA ODRASLE. Na prvi delavnici 
udeleženci oblikujejo s tehniko mokrega polstenja volnene modne dodatke. Volna bo 
pripravljena v knjižnici. Na drugi delavnici dokončamo modne dodatke s tehniko 
mokrega in suhega polstenja. Udeleženci na obeh srečanjih potrebujejo pekač ali 
pladenj z vsaj 2 cm visokim robom (dela se z vodo in milom) in brisačo.   
 
 
Četrtek, 20.02.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje in odprtje razstave fotografij dveh 
povsem nasprotnih otoških držav: FIJI-JA IN NOVE 
ZELANDIJE. Poletje na Fiji-ju - zima na Novi Zelandiji, rajske plaže – ledeniki, 
revščina – bogastvo… A obe čudoviti in vredni naziva »rajski«.   
Mateja Mazgan nam bo predstavila potovanje podrobneje in ob slikovitih posnetkih, 
za uvod pa pravi: »Potovanje se je začelo, kot bi mnogi pomislili na počitku, torej na 
Fiji-ju, saj za mnoge ti rajski otoki pomenijo ležanje na plaži, pitje svežih koktejlov in 
uživanje v rajskih resorsih. Zame pa to še zdaleč ni bilo tako, saj sem glavni otok 
skupaj še z raznimi popotniki doživela na povsem drugačen način. Izkusili smo 
njihove adrenalinske športe, raj na peščenih plažah, prav tako tudi lepe resorse, po 
drugi strani pa za nas še toliko bolj zanimivo njihovo pravo življenje na podeželju in 
tudi v mestih. Užitek v povsem zapolnjenih dnevih, polnih adrenalina, kjer lahko 
izpostavim dva potopa z morskimi psi, se je nato nadaljevalo potovanje v pravi zimi 
na Novi Zelandiji. To pa je dežela, kjer sem se počutila skoraj kot doma. Pa ni to, da 
bi bila toliko podobna Sloveniji, ampak to, da sem se kar kmalu že videla, kako bi 
lahko tam živela. Dežela dolgega belega oblaka, kakor so jo poimenovali Maori je 
vse, kar si lahko želijo ljubitelji narave. Na eni strani neskončno dolge plaže, globoki 
fjordi, kristalno čista voda, ogromni pašniki z na videz skoraj nešteto ovac… po drugi 



strani pa sneg, ledeniki, visoki vrhovi, ognjeniki, gejzirji in še mnogo več…«. 
Razstava fotografij bo na ogled do 24. marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 27.02.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige PERMAKULTURNI VRT,   
ki je aprila 2013 izšla pri založbi Kmečki glas in požela veliko 
zanimanja. Avtorica Bojca Januš nam bo predstavila 
permakulturni način vrtnarjenja, z nami delila svoje bogate 
izkušnje ter odgovorila na marsikatero vprašanje. Glede na 
tradicijo v našem okolju, kjer je praviloma še vedno vsaj 
vrtiček ob vsaki hiši, časa zanj pa bolj malo, bo vsaka nova 
informacija in novo znanje dobrodošlo. Knjiga Permakulturni 
vrt je namreč namenjena vsem, ki bi radi pridelali domačo 
hrano, o vrtnarjenju ne vedo veliko, jim klasičen način 
pridelave ni všeč in nimajo časa za še eno službo, želijo pa si 
stika z naravo. 
 
 

 
RAZSTAVE 

 
9. regijska fotografska razstava EX TEMPORE, ki jo organizira JSKD, območna 
izpostava Radlje ob Dravi. Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 17. februarja. 
 
Razstava unikatnega nakita avtorice Marije Gošnak. Glavni material za izdelavo 
unikatnega nakita je žica v različnih barvah, debelinah in kombinacijah z dodatki perl, 
perlic, ... Razstavo dopolnjujejo lični kvačkani izdelki, primerni za dekoracijo ali darilo. 
Vsekakor vredno ogleda! Na ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 28. 
februarja. 
 
Razstava fotografij s potovanja po Fiji-ju in Novi Zelandiji. Avtorica: Mateja Mazgan. 
Na ogled v knjižnici Radlje od 20. februarja do 24. marca. 
 
Tematske razstave na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 28. februarja: 

- 2 . februar: svetovni dan MOKRIŠČ, 
- 4. februar: svetovni dan BOJA PROTI RAKU, 
- France Prešeren in Kulturni dan. 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


