
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2013 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
04.11.2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
05.11.2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.11.2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                             
12.11.2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
13.11.2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
    

  MALA MUCA V KNJIŽNICI 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. novembra 2013 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺svečniki s servijetno tehniko 

☺adventni venčki 
Za prvo delavnico bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici, po želji prinesete od doma 
papirnate servijete z zimskimi motivi; za drugo delavnico potrebujete okraske za 
adventne venčke: kroglice, štoržke, trakove, svečke in podobno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 
29.11.2013 – 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: 05.11.2013, 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 2013/2014. 
 
Četrtek,  07.11.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na 7. likovni 
koloniji KOPE 2013. Razstavljajo: Leander Fužir iz Črne, Stanko Brodnik 
(Cico) s Prevalj, Alojz Krevh s Prevalj, Marjan Gregorc s Prevalj, Alojz Erjavc iz 
Radelj ob Dravi, Vojko Kumer iz Oplotnice, Štefka Jesenek »Šeša« iz Slovenske 
Bistrice, Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi, Jože Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj 
Gradcu, Petra Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Lucija Gosak iz Radelj ob 
Dravi, Drago Kopše iz Polskave, Štefan Bobek iz Kotelj, in Anton Vodušek iz Radelj 
ob Dravi. Odprtje organizira JSKD, območna izpostava Radlje. Razstava bo 
odprta do 2. decembra. 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 11. in 25. november 2013 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ nakit iz modelirne mase fimo ali pardo 

☺ praznične sveče 
Na prvi delavnici potrebujete orodje za delo z modelirno maso (nož, podlago, 
modelirke) in po želji modelirno maso, ki pa bo na razpolago tudi v knjižnici. Na drugi 
delavnici, ko bomo izdelovali sveče, bo ves material pripravljen v knjižnici. Sveče 
bodo primerne za izdelavo prazničnih aranžmajev.  
 
V tednu med 18. in 23. 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.  
 
Četrtek, 21.11.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer in srečanje z Aksinjo KERMAUNER. 
Pisateljica globoko verjame, da še zmeraj obstajajo velike zgodbe in herojska dejanja 
in o tem tudi piše. Piše za odrasle, za otroke in za slepe in slabovidne otroke, ki se 
jim posveča tudi poklicno. Njen roman Axis mundi smo v knjižnici Radlje uvrstili na 
letošnji priporočilni seznam bralne značke za odrasle. S tem literarnim dogodkom 
bomo obeležili Dan slovenskih splošnih knjižnic in še uradno spodbudili obiskovalce 
in bralce k sodelovanju pri bralni znački Korošci pa bukve beremo v tej sezoni.  
 
 
 

 
 
 
                   
 
           



 
Sobota, 23.11.2013, ob 18:30 uri v Knjižnici Muta: 

Literarni večer. Kot zaključek literarne delavnice prirejamo že 12. 
tradicionalni literarni večer, na katerem predstavimo dela ljubiteljskih literatov. S 
svojimi deli bodo sodelovali: Ivana Čreslovnik, Ivana Hauser, Malčka Kvasnik, Marija 
Mrakič, Martina Osrajnik, Jože Prednik, Ivan Rus, Aleš Tacer, Viktorija Urh, Marija 
Viltužnik Vais in Marijeta Vitrih. V kulturnem programu se bo prvič v takšni zasedbi 
predstavil Trio Diversono, ki ga sestavljajo akademski glasbeniki: Jana M. Močilnik, 
Janja Panzi, Miha Šrimpf. Prebirali boste lahko tudi zbornik z deli slušateljev. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi. 
 
Ponedeljek, 25.11.2013, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

Bralne ure za stanovalce doma Hmelina.  
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na 
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 

 
Četrtek, 28.11.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

SEDEMLETNO POTOVANJE Dominike in Igorja Osvalda v 
sliki in besedi in predstavitev knjige "ENOSMERNA VOZOVNICA - Sedemletna pot", 
ki na dinamičen, zabaven in razmišljujoč način poda bralcu celotno potovanje z vsemi 
vzponi in padci, ki jih teh sedem let premore. Knjiga in predstavitev sta več kot le 
potopis. Sta vpogled v drugačen način življenja, pogled na svet z drugačne 
perspektive. S popotnikoma bomo prepotovali Azijo, Avstralijo, Južno Ameriko in 
severno Afriko, izvedeli kako in zakaj sta se za potovanje odločila in kako ju je 
spremenilo… skratka drugačno potopisno predavanje kot smo ga vajeni, ker sta se 
popotnika potovanja drugače lotila.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava ročnodelskih unikatnih izdelkov Mirsade Hamidović. Na ogled v 
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 4. do 30. novembra. 
 
Razstava likovnih del, nastalih na 7. tradicionalni likovni koloniji KOPE 2013. 
Na ogled v knjižnici Radlje od 7. novembra do 2. decembra. 
 
Tematske razstave v novembru, na ogled v knjižnici Radlje od 4. do 30. novembra: 

- 21. november: svetovni dan TELEVIZIJE, 
- NAGRADA KRISTINE BRENKOVE za izvirno slovensko slikanico 2013, 
- Marjan ROŽANC, pisatelj, 
- Aksinja KERMAUNER, pisateljica. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


