
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
SEPTEMBER 2013 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v 
septembru:  
30.09.2013 – ponedeljek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote 
knjižnice. Nagrada je praktična in sladka. 
 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
06.09.2013 – petek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave PREVENTIVNA ARHEOLOGIJA V 
CENTRU. Leta 2013 praznujemo stoletnico organiziranega varstva kulturne 

dediščine v Sloveniji, zato ustanove, ki delujejo na področju varstva dediščine, v letu 
2013 pripravljajo vrsto razstav in spremljajočih dogodkov, s katerimi predstavljajo 
zgodovino, razvoj ter vizijo svojega delovanja.   
Med razstavljavci se tako javnosti predstavlja tudi Center za preventivno 
arheologijo, ZVKDS, ki je v Knjižnici Radlje ob Dravi pripravil razstavo. 
Arheologijo se v veliki meri enači z izkopavanjem kot njeno osnovno dejavnostjo, 
vendar je v zadnjem času ta disciplina doživela velike spremembe. Ena izmed njih je 
vedno pogostejša uporaba nedestruktivnih metod pri raziskavah, kar je pod vplivom 
naraščajočih teženj po številnih novih posegih v prostor pripeljalo tudi do razvoja 
preventivne arheologije. Cilj preventivne arheologije je prepoznati, dokumentirati in 
čim bolj zavarovati arheološko dediščino. S tem našim zanamcem o arheološki 
dediščini ne bomo zapustili le predmetov ali samo najdišč kot posameznih točk v 
prostoru, temveč tudi širše razumevanje poselitve in izrabe prostora.  
 

 

 

 
30.09.2013 – ponedeljek, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. 
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o 
knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 



RAZSTAVE 
 
Razstava »Prebudimo jesen z unikatnim nakitom Kleopatre ART«, na kateri bo 
Klavdija Sinreih predstavila svoje unikatne izdelke.  
Avtorica svoj hobi najbolje predstavi z izdelki, na kratko pa tudi z besedami: »Veselje 
do kreiranja nečesa novega, drugačnega, v kombinaciji razno raznih barv in 
predvsem veselje ob tem, da izdelki na obraze predvsem žensk, pa tudi otrok 
pričarajo veselje in presenečenje, je tisto, kar me navdušuje pri oblikovanju nakita in 
izdelovanju različnih kreacij iz mavca in drugih materialov.«  
Na ogled v razstavnih vitrinah Knjižnice Radlje od 2. do 30. septembra. 
 
Razstava »Preventivna arheologija v Centru«, ki jo ob stoletnici organiziranega 
varstva kulturne dediščine v Sloveniji pripravlja Center za preventivno arheologijo, 
ZVKDS.  
Na ogled v Knjižnici Radlje od 6. septembra do 5. oktobra.  
 
Tematske razstave v septembru, na ogled v Knjižnici Radlje od 2. do 30.septembra: 

- 10. september: svetovni dan PREPREČEVANJA SAMOMOROV, 
- 26. september: svetovni dan JEZIKOV, 
- France BEVK, rojen 17. 9. 1890, 
- Miško KRANJEC, rojen 15. 9. 1908, 
- Tone PAVČEK, rojen 29. 9. 1928, 
- Ivo SVETINA, rojen 6. 9. 1948. 

 
 
 


