
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi  
 

APRIL 2012 
 
 

MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov: 
2. april – mednarodni dan knjig za otroke, 

23. april - svetovni dan knjige, 
teden od 16. do 20. aprila – 17. slovenski dnevi knjige, zato  
v knjižnici Radlje v APRILU NOVO VPISANIM ČLANOM  

PRVO LETO ČLANARINO PODARIMO! 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 
 
 
 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v APRILU:  
02. 04. 2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
03. 04. 2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
10. 04. 2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
11. 04. 2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
16. 04. 2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici: 
                                                    

LEPA IZABELA 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu: 
30. 04. 2012 – ponedeljek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
02. 04. 2012 – ponedeljek, 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.  
 
03. 04. 2012, prvi torek v mesecu, ob 10. uri, v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27:  

BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, 
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 6. srečanje v sezoni 2011/2012. 
 
05. 04. 2012 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

Predstavitev vadbe QUIGONG. Quigong (izgovarjamo: čigong) je 
celostna vadbena metoda iz stare Kitajske. S to posebno vadbo pomagamo telesu, 
da postane bolj pretočno. Rečemo lahko da uskajujemo fizično telo in prisotnega 
duha. V praksi se zelo učinkovito pokaže kot preventiva in podpora zdravju, zato 
označujemo Quigong kot obliko življenjske energije.  

Vadbo bo predstavil Andrej KOHN, ki se z različnimi kitajskimi vadbami 
ukvarja že vrsto let in izvaja či treninge za zainteresirane; več informacij na njegovi 
spletni strani:  http://www.chi-trening.si/ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 04. 2012 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

Literarni večer: predstavitev knjige [ PSI ]. Še nikoli ni bilo knjige, ki 
bi tako zelo prevzela toliko različnih bralcev. Očarala je staro in mlado, preproste in 
izobražene, tako moške kot ženske. Piscu te knjige naj bi bilo uspelo nekaj, kar ni 
uspelo še nikomur doslej – razvozlal naj bi bil človeški um. Poslanstvo knjige [PSI] 
je človeštvu vrniti izgubljeno ljubezen.  
Knjigo, pod katero se je avtor podpisal preprosto z Eros in je leta 2010 ob izidu 
vzbudila veliko zanimanja, bo predstavil dramski in gledališki igralec Bojan 
Maroševič. 
 
13. 04. 2012 – petek, ob 9. uri v Knjižnici Radlje: 

Vseživljenjsko učenje: tečaj NEMŠKEGA JEZIKA – osnove in 
uporaba jezika v vsakodnevnih situacijah. Tečaj obsega 6 srečanj po 3 ure in poteka 
ob petkih in sobotah v dopoldanskem času izključno za prijavljene udeležence. 

Tečaj izvaja Simona Knuplež, dejavnost financirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo 
in šport v okviru Centra vseživljenjskega učenja, zato je tečaj brezplačen. Informacije 
in prijava v knjižnici Radlje. 



16. 04. 2012 – ponedeljek, ob 17:30 v knjižnici Podvelka, 
23. 04. 2012 – ponedeljek, ob 17:30 v knjižnici Radlje: 

Vseživljenjsko učenje: MASAŽA GLAVE in HRBTA v obliki 
predstavitve masaže in delavnice. Primerno za udeležence, ki želite sami na naraven 
in učinkovit način poskrbeti za svoje počutje. Na delavnico pridite udobno oblečeni. 

Delavnico bo izvedla Martina Vajs, organiziramo jo v okviru projekta 
vseživljenjskega učenja,  ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Udeležba na 
delavnici je zato brezplačna. Obvezne so prijave, ki jih v knjižnici Radlje zbiramo 
do zasedbe mest. 
 
Tretji četrtek v mesecu: 19. 04. 2012, 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.  
 
19. 04. 2012 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer: ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA 
ODRASLE »Korošci pa bukve beremo« in srečanje s 
pisateljem Cirilom ZLOBCEM.  
Prireditev in pogovor bo vodila Veronika MRAVLJAK. 
Ciril Zlobec, slovenski pesnik, pisatelj, publicist, prevajalec, novinar, urednik, nekdanji 
politik, prejemnik številnih literarnih nagrad, član Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, ter drugih akademij. Številna njegova dela so prevedena v tuje jezike. 
Slovenskim bralcem je blizu predvsem zaradi svoje ljubezenske lirike, izražene tako v 
prostem verzu kot tudi v vezani, klasični sonetni obliki. Njegovi priljubljeni pesniški 
temi sta tudi Kras in otroštvo, kot publicist veliko objavlja na temo kulturnih vprašanj 
slovenstva. 
 
Iz pesmi Očetu: 
Tvoj sin odšel je v svet, / tvoj sin poet / med narodom krošnjari / s svojim lastnim 
srcem, oce! / Srce poeta --- sejemsko blago, / ki ga ljudje lahko / po vrsti / preizkušajo 
med prsti / in barantajo zanj: "Bo? Ne bo?"  
 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava likovnih del skupine Ž' ARTE. Na ogled v knjižnici Radlje do 14. aprila. 
 
Razstava unikatnih izdelkov, nastalih na ustvarjalnih srečanjih zadnje sezone. Na 
ogled v razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 2. aprila do 5. maja. 
 
Razstava ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, na ogled na otroškem oddelku 
knjižnice Radlje od 2. aprila do 7. maja. 
 
Razstava O KNJIGAH ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic Na ogled v 
knjižnici Radlje od 16. aprila do 5. maja. 
 
Tematske razstave v aprilu, na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 30. aprila : 

- 7. april: svetovni dan ZDRAVJA, 
- 22. april: svetovni dan ZEMLJE, 
- BOGDAN NOVAK, rojen 4. aprila 1944, 
- DRAGO JANČAR, rojen 13. aprila 1948, 
- MATEJ BOR, rojen 14. aprila 1913, 
- ZOFKA KVEDER, rojena 22. aprila 1878. 


