
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2012 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
01.10.2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
02.10.2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
08.10.2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                              
09.10.2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
10.10.2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                            

POLJSKI IN MESTNI MIŠEK 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 8. in 22. oktober 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ pošastni lonček za drobnarije in  

☻ pletenje scooby doo vrvic.  

Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 

PRAVLJICA ob DNEVU SLOVENSKE IZVIRNE SLIKANICE 
              
Dan slovenske izvirne slikanice je 22. oktober. Vsako leto so za naslov izvirne 
slovenske slikanice nominirane  slikanice, ki so jih v celoti ustvarili slovenski avtorji. 
Pravljičarki Jasmina in Marina bosta  obiskali otroke po vrtcih in knjižnicah. 
Pripovedovali bosta pravljico Ide Mlakar, ki jo je ilustrirala Ana Razpotnik. Po 
pravljični uri si otroci izdelajo svoje knjižno kazalo. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru: 
30.10.2012 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

01.10.2012 – ponedeljek v Knjižnici Radlje: 

 ZAČETEK ZBIRANJA PRIJAV sodelujočih pri bralni 
znački za odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO.  
Prijavite se lahko v vseh enotah Knjižnice Radlje. Branje knjig bo potekalo do 
aprila 2013, ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s slovenskim pisateljem ali 
pisateljico. Vsi bralci, ki bodo v tem obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega 
seznama, bodo na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado in praktično darilo. 
Korošci pa bukve beremo je skupen projekt promocije branja za odrasle v vseh 
koroških knjižnicah. 
Več informacij dobite v posamezni knjižnici. 
 
 
 
Prvi torek v mesecu: 02.10.2012, ob 10. uri v prostoru društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, namenjena starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 1. srečanje v sezoni 2012/2013. 
 
 
 
Četrtek, 04.10.2012, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje druge samostojne RAZSTAVE SLIK Jance Marjane 
Halužan. Program odprtja bo vodila Ana Kukovič, glasbeni program bodo izvedli 

učenci Glasbene šole Radlje. 
Janca Marjana Halužan je otroška leta preživela v Vuzenici, nato je nadaljevala 
svojo pot v Dravogradu. Vse življenje ustvarja. Včasih bolj zase in krog svojih bližnjih, 
zadnjih nekaj let pa se intenzivneje vključuje v širše družbeno likovno dogajanje, tudi 
kot aktivna članica likovne sekcije Kulturnega društva Dravograd. Udeležuje se 
izobraževanj, usposabljanj, delavnic in likovnih kolonij. Preizkusila je različne tehnike, 
vendar je najbolj njena še vedno slikanje z oljem na platno. Razstavlja samostojno ali 
v skupini. Tokratna razstava bo odprta do 3.11.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Več del: http://www.kreart.si/kd_dravograd/index.php?section=15 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 8. in 22. oktober 2012 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle. V oktobru bomo oblikovali 

okrasen lončeni lonček. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 
 
 



Četrtek, 11.10.2012, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Pogovorni večer o knjigi Milene Miklavčič: ŽENSKE.  
Milena Miklavčič je pisateljica in novinarka.  Je poslušalka zgodb in njihova 
zapisovalka, topla rama v Zaupnostih v Nedelu, ženska, ki hodi naokoli z odprtimi 
očmi, da bolje vidi življenje, ki ga iz srca ljubi. Njeni osrednji temi sta življenje in 
medsebojni odnosi – torej temi, o kateri je vedno kaj razmišljati, se pogovarjati, 
negovati, svetovati, razglabljati in nič preveč posploševati – tako danes kot nekoč.  
 
Z ''Ženskami'', ki so doživele že tretji ponatis, je avtorica doživela že več kot 70 
predstavitev in namerava do konca leta obiskati še vsaj 40 knjižnic in knjižnih 
klubov, ker pravi: »Knjiga je moj otrok, zato se zanjo maksimalno potrudim!«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knjiga Ženske in avtorica Milena Miklavčič. Nekoliko več o avtorici: 
http://www.rtvslo.si/blog/mica,  
http://www.gorenjci.si/osebe/miklav%C4%8Di%C4%8D-milena/735/, 
http://www.jana.si/2012/08/mislim-da-seks-ni-zelo-pomemben/.  
 
 
15. do 19. oktober dopoldan med 9. in 11. uro ter popoldan med 16. in 18. uro v 
Knjižnici Radlje, v Knjižnici Muta in v knjižnici Podvelka: 

Teden računalniškega izobraževanja OSTANIMO V STIKU - 
mladi učimo starejše računalništva.  
To je največja prostovoljska akcija letošnje jeseni, ko bodo mladi prostovoljci na 
brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji starejše učili uporabe računalnika. Obvezne 
so prijave v knjižnici ali na spletni strani www.simbioza.eu. Pobudnik projekta: Zavod 
Ypsilon. 

 
 
 

 

 

 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 18.10.2012, 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.  

 
Četrtek, 25.10.2012, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje z delavnico: SPOMIN, POMNENJE in 
KONCENTRACIJA. Izvaja Bernarda Mori-Rudolf. Soorganizator: Svetovalno 

središče Koroška – Javni zavod Mocis, Slovenj Gradec. 



 

RAZSTAVE 
 

 
Razstava izdelkov Dnevnega centra ŠENT Radlje ob Dravi. Na ogled v vitrinah 
knjižnice Radlje od 1. do 30. oktobra. 
 
Razstava slik Jance Marjane Halužan. Na ogled v Knjižnici Radlje od 4. oktobra do 
3. novembra. 
 
Tematske razstave v oktobru, na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 30. oktobra: 

- 1. oktober: svetovni dan GLASBE, 
- 3. oktober: svetovni dan OTROKA, 
- Kristina BRENK, rojena 22. 10. 1911, 
- Kajetan KOVIČ, rojen 21.10.1931, 
- Dušan JOVANOVIĆ, rojen 1.10.1939, 
- Brane MOZETIČ, rojen 14.10.1958. 

 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


