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Narodopisne risbe iz zapuščine dr. Franca Kotnika
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Miha MALEŠ: Sonetni venec, barvni linorez, nedat. (Artoteka KOK)
www.rav.sik.si
V kolikor želite prejemati obvestila o
prireditvah knjižnice preko spletne pošte, nam
to sporočite na e-naslov: knjiznica@rav.sik.si

Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem

PROGRAM PRIREDITEV
KOROŠKE OSREDNJE KNJIŽNICE

Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

RAZ

stava

i z dejav nos ti

Četrtek, 2. februar,
in petek, 3. februar 2017

POČITNICE V TOPLEM
OBJEMU PRAVLJIC IN
ZGODB V PIONIRSKI
KNJIŽNICI IN STRIPOTEKI

RAZSTAVA PESNIŠKIH ZBIRK

Razstava pesniških zbirk osemindvajsetih
dosedanjih Jenkovih nagrajenk in nagrajencev
ter njihovi portreti in anagrami. Soavtorji
razstave so Alijana Tertinek, Alojz Roter in
Miran Kodrin. V sodelovanju z Gimnazijo
Ravne na Koroškem.
RAZSTAVIŠČE

Knjige skrivajo v sebi čudovite zgodbe in
pravljice, ki ogrejejo vašo dušo, kot lahko toplo
ognjišče (ali električni radiator) ogreje vaše
telo. Med zimskimi počitnicami vam bomo
zato odprli vrata Pionirske knjižnice tudi v
dopoldanskem času, med 10. in 13. uro, da
boste lahko več brali in hitreje menjali knjige.
Tudi najmlajšim bomo vsak dan med zimskimi
počitnicami ob 10. uri pripravili igralno urico
Križ-kraž, kralj Matjaž.

Ponedeljek, 6. februar 2017, ob 18. uri
FOTOGRAFIJA IN FILATELIJA:
Tomo Jeseničnik

V počastitev slovenskega kulturnega praznika
predstavljamo fotografske stvaritve koroškega
rojaka. Fotograf Tomo Jeseničnik, samostojni
kulturni ustvarjalec, je doslej sodeloval pri
najrazličnejših filatelističnih projektih. Razstava
bo na ogled do 28. februarja 2017.

Na počitniški torek, 21. februarja 2017, med
10. in 13. uro pripravljamo v Pionirski knjižnici
delavnico LEGO ROBOTIKA za otroke, kjer boste
lahko spoznali osnove robotike in programiranja
s pomočjo vedno priljubljenih LEGO kock.
Na urah LEGO ustvarjanja se boste srečali z
zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super
idejami. Ustvarili boste LEGO robote ter se na
zabaven način naučili veliko novega.
Vas muči radovednost? Pridružite se nam na
delavnici in spoznajte LEGO robotke, ki plešejo,
pojejo, hodijo ... Prijavite se v knjižnici do
13. februarja.

RAZSTAVIŠČE

KNJIŽNA

pa b erkova nja

V KNJIŽNICI PREVALJE

Četrtek, 16. februar 2017, ob 10. uri
KUHARJEVA DVORANA

NAPOVEDNIK, februar 2017

Program prireditev Koroške osrednje knjižnice

Izdaja: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem
Uredniški odbor: Katja Čop, mag. Jelka Kos, mag. Irena Oder,
Simona Vončina
Jezikovni pregled: mag. Jelka Kos, mag. Irena Oder
Naslovna slika: Miha MALEŠ: Sonetni venec, barvni linorez, nedat.
(iz Artoteke KOK)
Na zadnji strani: narodopisne risbe iz zapuščine dr. Franca Kotnika
Naklada: 350 izvodov
Izvedba: Lepota oblike Lidija Smolar s. p.
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Počitniška sreda, 22. februarja 2017, pa
prinaša s seboj glasbeno pravljico ČOKOLADA,
MARMELADA, ki bo ob 17. uri v Pionirski knjižnici
Leopolda Suhodolčana.

stripo TEKA
Od srede, 1. februarja,
do srede, 15. marca 2017

RAZPIS ZA NAJBOLJŠI STRIP
z naslovom JAZ, SUPERJUNAK
za osnovnošolce in dijake
STRIPOTEKA

Dela oddajte na formatu A3 (poljubno število
strani) v Koroški osrednji knjižnici do srede, 15.
marca 2017. Lahko jih tudi pošljete na naslov:
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na
gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »za
Stripoteko«. Stripe opremite s podatki o avtorju
(ime, priimek, šola, razred, starost, domači
naslov; navedite tudi mentorja, če obstaja).
Prispele stripe bo ocenila komisija v sestavi:
Alijana Tertinek, prof. lik. umet.,
Katja Krejan, prof. lik. umet.,
Simona Vončina, univ. dipl. bibl. in prof. umet. zg.,
mag. Jelka Kos, prof. slov. in angl.
Glavna nagrada: grafična tablica; podelili
bomo tudi nagrade po starostnih skupinah v
osnovnošolskih triadah, priznanja in posebne
nagrade po presoji komisije.
Razstava del z razpisa bo v začetku aprila 2017 v
Stripoteki.
Vabljeni k sodelovanju!
Februar 2017

1

Prav tako v torek, le da popoldne, ob 17. uri,
za vse redne obiskovalce pripravljamo Happy
hours, igralno urico v angleščini.

Februar 2017

Februar 2017 pregled dogodkov

Torek, 14. februar 2017, ob 10. uri

POZOR! Za nadobudne risarje in že prave
striparje iz osnovnih in srednjih šol je v februarju
(pa do 15. marca) odprt stripovski razpis z
naslovom JAZ, SUPERJUNAK. Morda se boste
med zimskimi počitnicami kratkočasili tudi s
pripravo lastnega stripa za ta razpis, navdih pa
lahko poiščete v naši Stripoteki.

pred AVANJE

RAZ
PIONIRSKA KNJIŽNICA
Leopolda Suhodolčana
Sreda, 1. februar 2017, ob 17. uri

Waldorfska ura pravljic z ustvarjalno delavnico,
v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana

Sreda, 15. februar 2017, ob 17. uri

Petrina pravljična joga,
v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana

Sreda, 22. februar 2017, ob 17. uri

Glasbena pravljica z Majo Ocepek:
ČOKOLADA, MARMELADA,
v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana

Torek, 14. februar 2017, ob 17. uri
Knjižnica LEŠE
Petek, 10. februar 2017, ob 12.15
Knjižnica MEŽICA
Ponedeljek, 13. februar 2017,
ob 9., 10. in 11. uri

Ponedeljek, 27. februar 2017,
ob 9., 10. in 11. uri
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NAJ FOTOGRAFIJA POSTANE TVOJA STRAST:
Z lahkoto kreiraj čudovite fotografije
Sonja Buhvald, fotografinja in mentorica,
bo na predavanju predstavila možnosti,
kako lahkotno ustvarjati fotografije,
ki bodo polnile vašo dušo in srce.

Ponedeljek, 6. februar 2017
PRVI ZAPIS SLOVENSKEGA JEZIKA

Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku
bo na ogled do 3. marca 2017
v odpiralnem času Pionirske knjižnice
Leopolda Suhodolčana.
PIONIRSKA KNJIŽNICA
LEOPOLDA SUHODOLČANA

USTVARJALNA

KUHARJEVA DVORANA

delavnica

Ponedeljek, 13. februar 2017, ob 17. uri
OSTANIVA PRIJATELJA:
zapestnice prijateljstva

Foto: Sonja Buhvald

pred AVANJE

Ustvarjalna delavnica ob valentinovem,
za mlade od 10. do 15. leta.
PIONIRSKA KNJIŽNICA
LEOPOLDA SUHODOLČANA

USTVARJALNA

delavnica

Torek, 21. februar 2017, od 10. do 13. ure
LEGO ROBOTIKA za otroke

Spoznajmo osnove robotike in programiranja s
pomočjo vedno priljubljenih LEGO kock. Na urah
LEGO ustvarjanja se bomo srečali z zanimivimi
načrti, poučnimi nalogami in super idejami.
Ustvarili bomo LEGO robote ter se na zabaven
način naučili veliko novega. Prijave so omejene,
zbiramo jih na telefon 02 87 05 420
do 13. februarja 2017 oziroma do zasedbe mest.
PIONIRSKA KNJIŽNICA
LEOPOLDA SUHODOLČANA

križ -kraž , kralj Matja
Vsako sredo ob 10. uri

Dopoldanska igralna urica
PIONIRSKA KNJIŽNICA
LEOPOLDA SUHODOLČANA
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Petek, 24. februar 2017, ob 18. uri
O LEPOTI VIZUALNE KOMUNIKACIJE

O pomembnosti in vplivu vizualne
komunikacije bo spregovorila Lidija Smolar,
grafična oblikovalka in arhitektka.
KUHARJEVA DVORANA

GLEDALIŠKA

i g ra

Ponedeljek, 27. februar 2017, ob 11. uri
AH, KRASNI NORI SVET, 2. del

Po motivih dela Aldousa Huxleyja
Krasni novi svet. Predstava Gledališča dela
je namenjena dijakom 4. letnikov.
GRAJSKA KLET

8. februarja Slovenci že vrsto let slavimo
praznik kulture. Ta dela prost dan je morebiti
tudi priložnost za razmislek in povabilo, da smo
sami del te bogate ustvarjalnosti kot obiskovalci,
ustvarjalci … Morda začnemo s knjigo v roki.
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Februar 2017 pregled dogodkov

Februar 2017 pregled dogodkov za mlade

Knjižnica ŽERJAV
Torek, 7. februar 2017, ob 9. in 10. uri

stava

Februar 2017 pregled dogodkov za mlade

Knjižnica KOTLJE
Ponedeljek, 6. februar 2017,
ob 9.30, 10.00 in 10.30

Petek, 17. februar 2017, ob 18. uri

KULTURNEM

prazniku

Ponedeljek, 6. februar 2017, ob 18. uri

FOTOGRAFIJA IN FILATELIJA:
Tomo Jeseničnik
R A Z S TAV I Š Č E

Tomo Jeseničnik, koroški fotografski
avtodidakt, se je s svojim ustvarjalnim
delom in predanim vseživljenjskim študijem
fizičnega in teoretičnega sveta v dobrih
dvajsetih letih kariere poklicnega fotografa
trdno zasidral v slovenskem in svetovnem
vizualnem spominu.

V počastitev razstave bo ta dan na pošti
2390 Ravne na Koroškem poleg rednega
poštnega žiga v uporabi tudi priložnostni
poštni žig. Koroška osrednja knjižnica je ob
strokovni pomoči Koroškega filatelističnega
društva dogodku v spomin izdala tudi
osebno poštno znamko, priložnostno
pisemsko ovojnico in maksimum karto/
razglednico.

Status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture je pridobil leta 1996
in doslej so bile njegove fotografije
objavljene v številnih domačih in tujih
revijah. Je avtor in soavtor številnih
fotomonografij, knjig in publikacij tako
doma kot v tujini; zanje je prejel številne
domače in tuje nagrade. Po njegovih
fotografskih predlogah so različni avtorji
oblikovali preko trideset slovenskih in
nekaj tujih rednih in priložnostnih poštnih
znamk, več motivov ovitkov prvega dne,
poštnih celin, osebnih poštnih znamk,
motivov priložnostnih poštnih ovojnic
in maksimum kart/razglednic Koroškega
filatelističnega društva (KFD).

izbor
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Petek, 24. februar 2017, ob 18. uri

O LEPOTI VIZUALNE
KOMUNIKACIJE
K U H A R J E VA D V O R A N A

Pomembnost in vpliv vizualne komunikacije
bosta osrednja tema poljudnega predavanja
grafične oblikovalke in arhitektke Lidije
Smolar. Predstavila bo zanimiva dejstva o
likovnem jeziku, ki ga vsi govorimo, a o njem
tako malo vemo.
Danes se človek z grafičnim oblikovanjem
srečuje skoraj na vsakem koraku, naj se tega
zaveda ali ne. Skozi oglase, knjige, časopise,
spletne strani, vabila, poročila, plakate,
cenike … Dobro grafično oblikovanje
nam pomaga hitreje in učinkoviteje dojeti
sporočilo.
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Kakšen je pomen barv? Ali
lahko z vizualnimi sporočili
vplivamo in ali pustimo
vplivati nase? Kaj je logotip
in kaj celostna grafična
podoba?
Čas bo tudi za vprašanja in
debato.
februar 2017
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februar 2017

2

pred AVANJE

Foto: Tomo Jeseničnik

februar 2017

1

Avtorja razstave Fotografija in filatelija
sta arhitekt Borut Bončina in filatelist
Peter Močnik; predstavljenih je preko
šestdeset Tomovih mojstrstev kadriranja in
poznavanja fotografskih tehnik. Dobrodošli
v preplet čarnega sveta podob kulinarike,
krajinskih parkov, etnologije, mineralov in
neskončnega soustvarjanja in veličanja naše
prekrasne očetnjave.

izbor

slovenskem

izbor

OB
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