
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi  
 

MAJ 2012 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v MAJU:  
07. 05. 2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
08. 05. 2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
14. 05. 2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
15. 05. 2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
16. 05. 2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
                                                    

ŠE ENA ZGODBA 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
                                                                                                     
 
16.05.2012 – sreda, ob 17. uri v osnovni šoli Muta – v šolski knjižnici: 

          VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob dobrih knjigah 

s kulturnim programom učencev osnovne šole Muta. Učenci bodo predstavili projekt 
branja in pogovora o aktualnih temah z gosti, ki je potekal v tem šolskem letu. Pri 
projektu smo sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje ob Dravi. 
 
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                    Fotografija z zaključka 2010.                                                                   

 
17. 05. 2012 – četrtek, ob 17:30 v Knjižnici Radlje: 

Otvoritev razstave otroškega likovnega natečaja »ZIPI«. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 
31. 05. 2012 – četrtek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
08. 05. 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 7. srečanje v sezoni 2011/2012. 
 
16.05. 2012 – sreda, ob 10. uri v prostorih Občine Slovenj Gradec: 

Otvoritev tedna vseživljenjskega učenja 2012.  
Letos poteka TVU med 14. in 20. majem, razširjen termin pa zajema vse dejavnosti, 
ki se dogajajo maja in junija. Knjižnica Radlje ob Dravi tako kot številne druge 
ustanove na Koroškem izvaja dejavnosti, ki so v interesu najširše skupnosti in 
spodbujajo vseživljenjsko učenje v vseh obdobjih. Vse dejavnosti TVU so 
objavljene na spletnem portalu TVU: http://tvu.acs.si.  
 
Tretji četrtek v mesecu: 17. 05. 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.  
 
21. 05. 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.  
 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava O KNJIGAH ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic. Na ogled v 
knjižnici Radlje do 12. maja. 
 
Razstava ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, na ogled na otroškem oddelku 
knjižnice Radlje do 12. maja. 
 
Razstave otroških likovnih del v okviru otroškega likovnega natečaja »ZIPI«. Na 
ogled v knjižnici Radje od 17. do 30. maja. 
 
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del avtorice Slavice Zakelšek. Na ogled v 
razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 3. do 31. maja. 
 
Razstave o zdravilnih zeliščih. Na ogled v knjižnicah: Muta, Podvelka, Ribnica na 
Pohorju in Radlje med 14. majem in 9. junijem. Razstave so pripravljene v sklopu Tedna 
zdravilnih zelišč na Koroškem. 
 
Razstava fotografij ob 130 letnici Prostovoljnega gasilskega društva Muta. Avtor: 
Kristl Valtl.  Na ogled v knjižnici Muta do 31. maja. 
 
Tematske razstave v maju, na ogled v knjižnici Radlje od 3. do 31. maja: 
9. maj: svetovni dan EVROPE, 18. maj: svetovni dan MUZEJEV, 
Primož SUHODOLČAN (rojen 23. 5. 1959), Ivan SIVEC (rojen 23. 5. 1949), 
Janez JALEN (rojen 26. 5. 1891) in Ivan CANKAR (rojen 10. 5. 1876). 
 


