
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2012 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
05.11.2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
06.11.2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
12.11.2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                             
13.11.2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
14.11.2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
    

  VSE SI DELIMO! 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. novembra 2012 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺praznični okraski iz volne, 

☺adventni venčki in mini aranžmaji. 
 Za prvo delavnico bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici, za drugo potrebujete 
okraske za praznične aranžmaje: kroglice, štoržke, trakove, svečke in podobno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 
30.11.2012 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 06.11.2012, ob 10. uri v prostoru društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 2. srečanje v 
sezoni 2012/2013. 
 
Četrtek,  08.11.2012, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na 6. likovni 
koloniji KOPE 2012. Razstavljajo: Leander FUŽIR, Stanko BRODNIK (Cico), 
Alojz KREUH, Marjan GREGORC, Alojz ERJAVC, Vojko KUMER, Emil 
KRIVOGRAD, Štefka JESENEK (Šeša), Jožica SOBIECH, Saša PLEVNIK, Jože 
KREMŽAR, Silvija VERONIK in Lucija GOSAK. Odprtje organizira JSKD, območna 
izpostava Radlje. Razstava bo odprta do 30. novembra. 
 
Ponedeljek, 12.11.2012, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

Bralne ure za stanovalce doma Hmelina.  
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjamo o knjigah na 
določene teme, beremo, ustvarjamo in se družimo. 

 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 12. in 26. november 2012 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ jesenski ali praznični aranžma na lončke, ki smo si jih izdelali v oktobru, 

☺ adventni venček ali praznični aranžma. 
Potrebujete naravne materiale za aranžma in osnovno orodje: klešče za oblikovanje 
žice, vrtnarske škarje, tapetniški nož in razne dodatke: naravne kot so štoržki, 
lupinice, semena, suhe rezine sadja in podobno ter druge dekoracije: kroglice, 
trakove, svečke za venček in podobno. Nekaj naravnega materiala bo pripravljenega 
v knjižnici, ostalo prinesete sami. 
 
Četrtek, 15.11.2012, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer in srečanje s pisateljem, ustvarjalcem in 
publicistom  Ivanom SIVCEM.  
S tem literarnim, glasbenim in družabnim dogodkom z enim od najproduktivnejših in 
najbolj vsestranskih sodobnih slovenskih pisateljev bomo obeležili Dan slovenskih 
splošnih knjižnic in še uradno spodbudili sodelovanje bralcev pri bralni znački Korošci 
pa bukve beremo v tej sezoni.  
 
 
Za glasbeno dopolnitev večera nam bodo  
zapele Rusalke,  
program večera in pogovor bo vodila  
Veronika Mravljak,  
s pisateljem pa se bomo sprehajali  
po njegovem bogatem pisateljskem opusu  
od biografij, do glasbe, do zgodb in romanov  
za takšne in drugačne bralce.  
                                 



V tednu med 19. in 24. novembrom praznujemo knjižnice in knjižničarji ob  
DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC (20. november), zato nudimo:  

UGODNOST ZA NOVE ČLANE: v tem tednu včlanjenim novim članom 
v prvem letu članstva članarino podarimo.  
 
Tretji četrtek v mesecu: 22.11.2012, 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, 22.11.2012, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje z delavnico MEDIACIJA - KOMUNIKACIJA.  
Z ustrezno komunikacijo lahko izboljšamo medsebojne odnose. Konfliktom se 
pogosto izogibamo ali jih potlačimo. Kot taki imajo številne negativne posledice, ne 
samo za komunikacijo, tudi za naše zdravje. Ker je konflikt del vsakdana, je prav, da 
ga sprejmemo kot priložnost za osebnostno rast. Mediacija je oblika reševanja spora 
med dvema ali več udeleženci. Brez konfliktov ne bi bila potrebna, tako pa je vedno 
bolj uveljavljena tehnika in uporabna v vsakdanjih situacijah. Predavala bo Kristina 
Navotnik, družinska mediatorka. Soorganizator: Svetovalno središče Koroška – 
Mocis, Slovenj Gradec. 
 
Sobota, 24.11.2012, ob 19. uri v Knjižnici Muta: 

Literarni večer in odprtje razstave likovnih del Simona 
Rutnika.  
Kot zaključek literarne delavnice prirejamo že 11. tradicionalni literarni večer, 
na katerem predstavimo dela ljubiteljskih literatov. S svojimi deli bodo sodelovali: 
Slavica Dravčbaher z Mute, Ivana Hauser iz Radelj ob Dravi, Metka Horjak iz Raven 
na Koroškem, Malčka Kvasnik z Mute, Marija Mrakič z Mute, Marija Omulec z Mute, 
Martina Osrajnik iz Dravograda, Jože Prednik iz Raven na Koroškem, Aleš Tacer iz 
Radelj ob Dravi, Marija Vitlužnik Vais iz Radelj ob Dravi in Marijeta Vitrih iz Radelj ob 
Dravi.  
Hkrati bo odprta razstava del Simona Rutnika – umetnika samouka z Mute. O 
razstavi in ustvarjalcu: mag. Simona Javornik Ristič. Večer povezuje Lidija Verdnik, 
glasbeni gostje: harmonikaši Mateja Banovška.  
Razstava bo na ogled do 31. decembra v času odprtosti knjižnice Muta.  
Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.  
 
Četrtek, 29.11.2012, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje o JAPONSKI. Andrej Morelj nam bo predstavil 
deželo vzhajajočega sonca, ki ga je povsem prevzela, ker je drugačna, s številnimi 
kulturnimi znamenitostmi, nadvse prijaznimi ljudmi, čudovito naravo, enkratno 
urejenostjo in redom. Skupaj s popotnikom bomo spoznavali kulturo in zgodovino 
daljne Japonske ob ogledu gradov, templjev, znamenitih japonskih vrtov, … 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

Razstava ročnodelskih in drugih unikatnih izdelkov LIZIKE MUMEL. Na ogled v 
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 2. do 30. novembra. 
 
Razstava likovnih del, nastalih na 6. tradicionalni likovni koloniji KOPE 2012. Na 
ogled v knjižnici Radlje od 8. do 30. novembra. 
 
Razstava kiparskih in rezbarskih del Simona Rutnika. Na ogled v knjižnici Muta od 
24. novembra do 31. decembra. 
 
Tematske razstave v novembru, na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 30. novembra: 

- 14. november: svetovni dan DIABETESA, 
- 30. november: svetovni dan VARSTVA POTROŠNIKOV, 
- Anton Martin SLOMŠEK, rojena 26. 11. 1800, 
- Mile KLOPČIČ, rojen 16.11.1905, 
- Lojze KOVAČIČ, rojen 09.11.1928, 
- Gregor STRNIŠA, rojen 18.11.1930. 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


