
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2013 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
07.10.2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
08.10.2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
14.10.2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                              
15.10.2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
16.10.2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                            

ŠKRATEK NACE IN SONČNICE 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 14. in 28. oktober 2013 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ vetrni zvončki iz bambusa in  

☻ buče iz modelirne mase.  
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 

PREDSTAVA in USTVARJALNA DELAVNICA v tednu otroka 
Sobota, 12. oktober 2013, ob 10. uri v Knjižnici Radlje. 
Članice in člani Društva prijateljev mladine Radlje bodo za otroke, starše in 
spremljevalce izvedli predstavo in ustvarjalno delavnico. Vabljeni na pestro jesensko 
dopoldne. Vse potrebno bo pripravljeno, vstop je prost.          
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru: 
30.10.2013 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 
 

 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

01.10.2013 – torek v vseh enotah knjižnice: 

 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 2014, 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. 
 
 
Torek, 08.10.2013, 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 2013/2014. 
 
 
Četrtek, 10.10.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje druge samostojne RAZSTAVE SLIK ljubiteljske 
slikarke Mirjane Cvijić iz Dravograda. Slikarka je članica Likovne 
sekcije Kulturnega društva Dravograd. Najraje slika krajine in tihožitja v akrilni in oljni 
tehniki. 
Otvoritev razstave bo popestrila in obogatila mlada in uspešna pianistka Anja ROŽIČ. 
Razstava likovnih del bo v Knjižnici Radlje ob Dravi na ogled do 4. novembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 14. in 28. oktober 2013 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ jesenski šopek iz javorjevih listov in  

☻ prazna konzerva + modelirna masa  = lična šatuljica.  
Za prvo delavnico bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici, na drugo delavnico 
prinesejo udeleženci prazno, čisto konzervo, modelirno maso in orodje za 
odtiskovanje ter modeliranje. 
 
 
 



Četrtek, 17.10.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer: predstavitev zbornika Mozaik utrinkov in 
razstava ilustracij Marijete Vitrih iz Radelj ob Dravi.  
Literarna skupina Utrip Zgornje Drave deluje že petnajst let. V tem času so izdali 
sedem zbornikov in zadnjega med njimi, Mozaik utrinkov, bodo člani predstavili na 
literarnem večeru v Knjižnici Radlje ob Dravi. V njem so zbrana dela, ki so posebna, 
kakor je pač poseben vsakdo izmed članov. Mozaik utrinkov pa se ne ponaša le z 
izbrano pisano besedo, ampak tudi z umetelnimi ilustracijami, ki so delo članice, 
Marijete Vitrih iz Radelj ob Dravi.  

 
Predstavili se nam bodo: Jelko Andric, Slavica  
Dravčbaher, Mira Freidl, Zinka Hrastnik, Bernarda  
Jerič, Malčka Kvasnik, Zdenka Kunčnik, Marija  
Mrakič, Martina Osrajnik, Aleš Tacer, Marijeta Vitrih,  
Marija Viltužnik Vais, Aleksandra Kocmut, 
Tatjana Strmčnik in Berta Pavlinec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. do 25. oktober dopoldan med 9. in 11. uro v knjižnici Radlje in v knjižnici 
Muta ter popoldan med 16. in 18. uro, v Knjižnici Radlje in v knjižnici Podvelka: 

SIMBIOZA MED GENERACIJAMI – brezplačne delavnice, kjer 
mladi učijo starejše osnov uporabe računalnika in mobilne 
telefonije. Projekt Simbioza je prvi vseslovenski prostovoljski projekt za dvig 
računalniške pismenosti starejših in se odvija že tretje leto zapored. Osrednji namen 
akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, okrepiti njihovo 
samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo, mladim pa približati 
pomen prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. Obvezne so prijave v 
knjižnici ali na spletni strani www.simbioza.eu. Pobudnik projekta: Zavod Ypsilon. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

 
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 do 5. oktobra.  
 
Razstava slik ljubiteljske slikarke Mirjane Cvijić. Na ogled od 10. oktobra do 4. 
novembra. 
 
Razstava lesenih rokodelskih izdelkov. Avtor: Branko Hafner. Na ogled v vitrinah 
knjižnice Radlje od 1. do 30. oktobra. 
 
Razstava izdelkov ročnodelskega krožka TROBENTICE in zeliščarskega krožka 
KAMILICE z Mute. Na ogled v knjižnici Muta: v petek, 18.10. popoldan - po 
prireditvi, ki bo v OŠ Muta ob 17. uri, v soboto, 19.10. od  9. do 18. ure in v nedeljo, 
20.10. od 9. do 17. ure. 
 
Tematske razstave v oktobru, na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 30. oktobra: 

- 12. oktober (druga sobota v oktobru): svetovni dan HOSPICA, 
- literarna nagrada VEČERNICA, 
- Milan DEKLEVA, rojen 17. 10. 1946, 
- Bina ŠTAMPE ŽMAVC, rojena 4.10.1951. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


