
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
JANUAR 2016 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v JANUARJU:  
04.01.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
05.01.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.01.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
12.01.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
13.01.2016 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. januar 2016 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺izdelava sovice iz valovite lepenke 

☺izdelovanje domiselnega nakita 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v januarju: 

29.01.2016 – 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: 5. 1. 2016, ob 10. uri v prostoru 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 2015/2016. 
 
Četrtek,  7. 1. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje 7. EX-TEMPORE SLADKA ISTRA.  
Razstava del, ki so nastala na sedmi slikarski ex-tempore Sladka Istra, 20. 
septembra 2015, v sklopu 15. festivala Sladka Istra v Kopru. Ex-tempore prinaša in 
hkrati goji v mestu Koper stičišče umetnostne ustvarjalnosti in ob takem likovne 
dejavnosti kot slogan v izražanju. Letos je ustvarjalo v Kopru 105 umetnikov, med 
njimi kar devet ljubiteljev iz naše območne izpostave. Dvajset del, ki jih je izbral 
selektor mag. Tilen Žbona, akademski slikar, pa se seli po Sloveniji (Koper, Radlje ob 
Dravi, Laško, Izola, Divača). Med njimi je tudi delo Polone Harum iz Brezna. 
Na ogled v odpiralnem času knjižnice do 28. januarja. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje. 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. januar 2016 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ kvačkanje nakita iz barvne žice in perlic 

☺ nadaljevanje in dokončanje kvačkanega nakita iz barvne žice in perlic 

Obakrat bo ves material pripravljen v knjižnici.   
 
Četrtek, 14. 1. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Mateje Mazgan: ELBRUS. 
Elbrus se nahaja okoli 20 km severno od glavne gorske verige Kavkaza in 65 km 
jugo-jugozahodno od ruskega mesta Kislovodsk. Njegov vrh, visok 5.642 m, pokriva 
ledena kapa, ki z ledom oskrbuje 22 ledenikov te pa nato z vodo oskrbujejo reke 
Baskan, Kuban in Malka. Gora je ugasel vulkan, ki leži na kavkaški tektonski 
prelomnici. Elbrus je ena najbolj obiskanih gora na svetu, vsako leto jo obišče preko 
tisoč plezalcev, ki se želijo p  ovzpeti na njegov vrh in tako osvojiti najvišji vrh Evrope 
in zahodne Azije. 
Mateja Mazgan nam bo predstavila odpravo na goro in seveda vključila zanimive 
vtise iz dežel, ki so jih obiskali na tej poti: od jam v Ukrajini ter v žalost ovitega 
Černobila, do čudovite Gruzije ter Armenije, zanimive Turčije in mnogo drugih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sreda, 20. 1. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Martine Vajs: VPLIV ČUSTEV NA MIŠIČNI 
SISTEM. 
Povezava uma, telesa in čustev je bila skozi zgodovino obravnavana iz različnih 
zornih kotov. Skozi celosten pogled interakcije med vsemi tremi komponentami bo 
predstavljen krožen vpliv čustev na mišični sistem, ki poudarja pomembnost 
psihofizičnega prepleta. Čustva imajo svojo telesno komponento, vplivajo na samo 
oblikovanje telesa, kakor tudi na teksturo mišic in napetost, ki se posledično pojavlja 
in nas omejuje. Telo tako predstavlja neskončen vir (emocionalnih) informacij, 
podrobneje odraža posameznikovo stanje in hkrati predstavlja tudi orodje za 
raziskovanje nas samih.  
 
Predavanje bo vodila Martina Vajs, ba. pth., specializantka gestalt psihoterapije.  
Zaradi priprave gradiva za udeležence, so zaželene predhodne prijave na telefon 
knjižnice 02 888 0404 ali naslov: knjiznicardl@r-dr.sik.si. 
 
Četrtek, 21. 1. 2016, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

Bralne ure za stanovalce doma Hmelina.  
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na 
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 

 
RAZSTAVE 

 
Knjižnica Ribnica na Pohorju: razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje. Avtorji 
zgodb so člani medmrežne skupine »tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet.  Zgodbice so 
namenjene vsem generacijam. Nastale so z namenom, da olepšajo življenje bralcu, bralki in 
da dajo človeku novih moči in energije. Snov za zgodbe so v skupini črpali iz življenja in 
narave.  
Vabljeni k ogledu razstave v knjižnici Ribnica na Pohorju od 4. do 30. januarja. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstavni prostor: razstava Sladka Istra: likovna dela, ki so 
nastala na slikarski koloniji  v sklopu 15. festivala Sladka Istra v Kopru.  
Na ogled do 28. januarja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava ob mednarodnem dnevu gora: 11. decembrom: 
BRATI GORE. Na razstavi bo povezana ljubezen do gora in ljubezen do literature ter 
poezije, ki opeva gorski svet in naravne lepote gora. Ob čudovitih pogledih in razgledih se v 
nas prebuja poetična plat. Nekateri pišejo, drugi pa literaturo prebirajo.  
Vabljeni v knjižnične gore, ki jih lahko berete od 11. decembra do 30. januarja. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

mailto:knjiznicardl@r-dr.sik.si

