
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,  
MAJ 2014 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MAJU:  
05. 05. 2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
06. 05. 2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09. 05. 2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
13. 05. 2014 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
14. 05. 2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

                      KDO JE ZA VEČERJO? 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
 
 
           
 
                                                             
 
Četrtek, 29. 05. 2014, ob 17. uri v osnovni šoli Muta – v šolski knjižnici: 

VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob dobrih 
knjigah s kulturnim programom učencev osnovne šole 
Muta. Učenci bodo predstavili projekt branja in pogovora o aktualnih temah z gosti, 

ki je potekal v tem šolskem letu. Pri projektu smo sodelovali Osnovna šola Muta in 
Knjižnica Radlje ob Dravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 
30. 05. 2014 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Prvi torek v mesecu: 06. 05. 2014, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNO - POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, invalidom, 

upokojencem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. 
Vabljeni na 7. srečanje v sezoni 2013/2014. 
 
Četrtek, 08. 05. 2014, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave Hansa Joachima Uthkeja »Ničle se 
najhitreje razmnožujejo«.  
Razstavljena likovna dela so ilustracije na temo aforizmov Žarka Petana. Tudi 
sicer so umetnikova najljubša tematika sodobni tehnološki problemi, minevanje časa 
ter medčloveški odnosi, ki pa jih interpretira na nadrealističen in humoren način. 
Umetnikove intimne likovne izpovedi in razmišljanja o času, človeški neumnosti in 
neustavljivem propadanju odlikuje ostrina misli in prefinjeno ironičen humor. 
Ustvarjalni navdih pogosto črpa iz literarnih predlog, kot tudi iz dogodkov, ki jih najde v 
dnevnem časopisju.  
Po razstavi in umetnikovem delu nas bo popeljal likovni kritik Mario Berdič.  
Razstava bo na ogled do 23. maja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 15. 05. 2014, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje po 
predhodni najavi: 

Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). 

Namenjeno vsem, ki se želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je 
brezplačno, obvezna predhodna najava v knjižnici: (02) 888 04 04 ali po el. pošti: 
knjiznicardl@r-dr.sik.si.. Dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo za šolstvo in 
šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
 
Četrtek, 15. 05. 2014, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

Pogovor O POMENU DRUŽINSKEGA BRANJA.  
Pomen družinskega branja, načine izvajanja in vzdrževanja branja v družini ter 
literaturo na to temo bodo predstavile knjižničarke Knjižnice Radlje ob Dravi. Vabljeni 
starši, stari starši, vzgojitelji, učitelji, ki ob svojem delu in vzgoji otrok prepoznavate 
potrebo po dodatnih znanjih in informacijah na tem področju. Delitev izkušenj, 
izmenjava mnenj, pregled in priporočila literature so pomembna pomoč, ki jo ob tej in 
podobnih priložnostih pridobivamo in v praksi učinkovito uporabimo.  
 



Sobota, 17. 05. 2014, med 9. in 11. uro v knjižnici Radlje: 

Vseslovenska ZELEMENJAVA.  
Na tokratni ZELEmenjavi si bomo izmenjali sadike paradižnika, paprike, bučk, 
jajčevcev, kumar, zelišč, spomladanski pridelek ter semena za poletno in jesensko 
setev.  
Cilj ZELEmenjave je na solidaren in zabaven način povezati vse navdušence dobrot in 
lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrositi med ostale someščane in 
sovaščane.  
K sodelovanju ste vabljeni vsi, brez izjeme: vrtnarski guruji in popolni začetniki, mladi 
in starejši, taki z enim samim lončkom na balkonu kot tisti s kilometrsko njivo. Pridite s 
polnimi žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.  
Na zele(seme)njavi bomo le menjali in podarjali, zato denarnice pustite doma. 
Kontaktna oseba in koordinatorica: Zana Peci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAZSTAVE 
 

Razstava O KNJIGAH ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic. Na ogled v 
knjižnici Radlje do 10. maja. 
 
Razstava ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, na ogled na otroškem oddelku 
knjižnice Radlje do 10. maja. 
 
Razstava »Prebudimo pomlad 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 izdelkov iz papirja, kot so vabila, čestitke in darilne 
škatlice  za posebne priložnosti.«  

Na ogled v razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 3. do 31. maja. 
 
Razstava likovnih del Hansa Joachima Uthkeja. Na ogled v knjižnici Radlje od 8. do 
23. maja. 
 
Razstave o zdravilnih zeliščih. Na ogled v knjižnicah: Muta, Podvelka in Radlje med 12. 
majem in 7. junijem.  
 
Tematska razstava, na ogled v knjižnici Radlje od 12. maja do 14. junija:  
15. maj - svetovni dan DRUŽINE: na razstavi je izpostavljen pomen družinskega branja. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice.  


