
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2011 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
06.12.2011 - torek, ob 16. uri v knjižnici Muta, 
07.12.2011 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
12.12.2011 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici Vuzenica, 
13.12.2011 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
19.12.2011 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici Podvelka. 
                                                    

KDAJ BO PADEL SNEG? 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
                                                                                                         
 

PRAZNIČNE PRAVLJICE s Tino in Manuelo. Potekale bodo v 

decembru in sicer po dogovoru z vrtci in šolami za skupine otrok. Po želji z 
ustvarjalno delavnico. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce,  
žrebanje reševalcev v decembru 2011: 
28.12.2011 – sreda dopoldan v knjižnici Ribnica na Pohorju,  
29.12.2011 – četrtek popoldan v knjižnici Podvelka, 
30.12.2011 – petek dopoldan v Knjižnici Muta in Radlje ter popoldan v knjižnici 
Vuzenica.  Nagrada je KNJIGA. 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 12. in 19. december 2011 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE v knjižnici Radlje. V 

decembru si bomo naredili topel šal in voščilnice, vse potrebno bo pripravljeno v 
knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

 

Četrtek, 01.12.2011, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

LITERARNI VEČER: predstavitev 6. zbornika literarne skupine UTRIP 
ZGORNJE DRAVE z naslovom: ODSTIRANJA. Predstavili se nam bodo:  Slavica 
Dravčbaher, Zdenka Kunčnik - Sidonija, Jelko Andric, Bernarda Jerič, Marija 
Mrakič, Simon Rutnik, Martina Osrajnik, Aleš Tacer, Kristina Pažek, Marijeta 
Vitrih, Malčka Kvasnik in Marija Omulec. Nekateri so člani literarne skupine že vse 
od začetka delovanja. Članica Kristina Pažek bo predstavila tudi svoj prvenec 
MOZAIK ŽIVLJENJA, ki je izšel letos. Večer bo vodil Aleš Tacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedeljek, 05.12.2011, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE z varovanci doma Hmelina. Klepetali bomo o knjigah, 

brali in se družili.  
 
 
Prvi torek v mesecu: 06.12.2011, ob 10. uri v prostoru društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNO-POGOVORNA SREČANJA, namenjena vsem odraslim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 3. srečanje v sezoni 2011/2012. 
 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 14. in 21. december 2011 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle v knjižnici Radlje. V 

decembru bomo okrasili svečnik z maso fimo in izdelovali praznične dekoracije. 
Material pripravimo v knjižnici.   
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 15.12.2011, 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. Dejavnost financirata in 
podpirata  Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.  

 



RAZSTAVE 
 

Razstava unikatnih vizitk, voščilnic, čestitk. Avtorica: Marjetka Vrenčur. Na ogled v 
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 1. do 31. decembra.  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razstava likovnih del, nastalih na likovni koloniji KOPE 2011. Na ogled v knjižnici 
Radlje do 10. decembra. 
 
Razstava risb in slik, nastalih na pravljičnih urah ob DNEVU SLOVENSKE IZVIRNE 
SLIKANICE, na ogled na otroškem oddelku knjižnice Radlje do 31. decembra. 
 
Tematske razstave v decembru posvečene svetovnim dnevom: gora, človekovih 
pravic, prostovoljcev in boja proti HIV, ter slovenskim pisateljem, rojenim v 
decembru: Lili Novy, Janku Messnerju, Zoranu Hočevarju in Franetu Milčinskemu - 
Ježku.  
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


