
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2014 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
03.11.2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
04.11.2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.11.2014 - torek, ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
12.11.2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
14.11.2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici: 
                                

  PALAČINKARNA 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 10. in 24. novembra 2014 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺unikatni svečniki za adventni venček 

☺adventni venčki iz naravnih materialov 

Za prvo delavnico bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici, za drugo delavnico 
potrebujete okraske za adventne venčke: kroglice, štoržke, trakove,… in svečke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 

28.11.2014 – 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: 04.11.2014, 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 2014/2015. 
 
Četrtek,  06.11.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na 8. likovni 
koloniji KOPE 2014. Med 25. in 27. julijem so na Kopah ustvarjali: Leander 

Fužir iz Črne, Stanko Brodnik (Cico) s Prevalj, Alojz Kreuh s Prevalj, Marjan Gregorc 
s Prevalj, Vojko Kumer iz Oplotnice, Štefka Jesenek »Šeša« iz Slovenske Bistrice, 
Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi, Jože Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, 
Drago Kopše iz Polskave, Štefan Bobek iz Kotelj, Anton Vodušek iz Radelj ob Dravi, 
Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, Polona Harum iz Brezna, Darja Škrilec iz Maribora. 
Vodja kolonije je bil Alojz Erjavc. V kulturnem programu odprtja bo sodeloval Marjan 
Valenti.  
Razstava bo na ogled do 2. decembra 2014.  
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu: 10. in 24. november 2014 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ dišeča košarica – milo za darilo 

☺ vlivanje naravnega mila 

Obakrat bo ves material pripravljen v knjižnici.   
 
Četrtek, 13.11.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige ZAMOLČANA SKRIVNOST ALOJE 
ARBORESCENS. Predstavitev bo v prvi meri namenjena rastlini, njeni vzgoji in 

uporabi v vsakdanjem življenju. Beseda bo tekla tudi o knjigi, ki je bila do danes 
prodana v nekaj manj kot 1.000 izvodih. V njej boste lahko našli informacije o tem, 
kar bi moral vedeti vsak, ki razmišlja, da bi se lotil uživanja aloje arborescens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tednu med 17. in 22. 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, 20.11.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer in srečanje z Dušico KUNAVER. 
Dušica Kunaver je samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine 
v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica 
poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov. Nekateri jo 
imenujejo tudi romantična etnologinja, saj je na poklicni poti za katedrom spoznala, 
kako malo mladi vedo o domačih vrednotah in kako zavzeto prisluhnejo domačim 
pesmim, pripovedim, šegam in pregovorom. Izdala je veliko knjig z različnih področij, 
s katerimi se ukvarja, prav posebno in stalno pa je njeno prizadevanje za ohranjanje 
kulturnega izročila. Izdala je vrsto knjig in knjižic, s katerimi bralci vseh starosti 
postopno odkrivamo slovenske korenine in njeno knjigo z zbranimi ljudskimi pesmimi 
Pesmi pod lipo domačo smo v knjižnici Radlje uvrstili na letošnji priporočilni seznam 
bralne značke za odrasle. S tem literarnim dogodkom, ko se bomo skupaj z gostjo 
posvetili ljudskemu izročilu, bomo tudi 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, 22.11.2014, ob 18:30 uri v Knjižnici Muta: 

13. literarni večer: KRIK. Kot zaključek literarne delavnice prirejamo že 13. 

tradicionalni literarni večer, na katerem predstavimo dela ljubiteljskih literatov. S 
svojimi deli bodo sodelovali: Ivana Čreslovnik z Raven na Koroškem, Slava Dragolič 
iz Postojne, Slavica Dravčbaher z Gortine, Mira Freidl s Pernic, Ivana Hauser iz 
Radelj ob Dravi, Bernarda Jerič z Gortine, Janez Jurič – Vančy iz Bukovja, Marija 
Mrakič z Mute, Martina Osrajnik iz Dravograda, Martina Podričnik iz Javorja, Lidija 
Polak s Poljane, Ivan Rus iz Pameč, Aleš Tacer iz Vasi, Marija Viltužnik Vais z 
Dobrave in Marijeta Vitrih iz Radelj ob Dravi. Prebirali boste lahko tudi zbornik z deli 
slušateljev.  
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi. 
 
 
Četrtek, 27.11.2014, 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. 
 



RAZSTAVE 
 
Razstavo v vitrinah knjižnice Radlje sta v novembru pripravili Majda Pušnik in Sonja 
Založnik. Razstavljata ročnodelske in unikatne izdelke iz različnih materialov (rezljan 
les, poslikano steklo,...) ter spominke. Na ogled od 3. do 29. novembra. 
 
 
Razstava SVETI JERNEJ NEKOČ IN DANES.  Na razstavi je z besedili in 
fotografijami predstavljen utrip kraja skozi čas. Razstavo sta pripravila profesorica 
Majda M. Lesjak in upokojeni novinar Kristl Waltl. V prostorih knjižnice Muta je na 
ogled do 28. novembra. 
 
 
Razstava likovnih del, nastalih na 8. tradicionalni likovni koloniji KOPE 2014. Na 
ogled v knjižnici Radlje od 6. novembra do 2. decembra. 
 
 
Tematske razstave v novembru, na ogled v knjižnici Radlje: 

- Dušica KUNAVER, pisateljica in publicistka, 
- 16. november: mednarodni dan STRPNOSTI. 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


