
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
SEPTEMBER 2015 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v 

septembru:  
30.09.2015 – sreda dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. Izžrebane 
reševalce čaka knjižna nagrada. 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 

 

15.09.2015 – torek, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 1. srečanje v sezoni 2015/2016. 
 

17.09.2015 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje 5. regijske tematske likovne razstave:  
Kvadrat in krog, kocka in krogla. 
Razstavišče Knjižnice Radlje ob Dravi. Vsako drugo leto pripravljamo državno 
tematsko razstavo na izbrano temo, kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in 
miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih 
ustvarjalnega izražanja. Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske 
likovne ustvarjalnosti. Letošnja tema je KVADRAT IN KROG, KOCKA IN KROGLA. 
Vsebina natečaja je bila omejena z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot 
prevladujočih elementov likovne kompozicije. Te so lahko zasnovane kot figuralne ali 
abstraktne podobe, pogoj je, da je razvidna smiselna in prevladujoča vloga 
kvadratnih in/ali okroglih oblik, ter da so ustvarjene na kvadratnem ali okroglem 
nosilcu.  
Ustvarjalci so se svobodno odločili za kakršen koli slogovni izraz, za ploskovni ali 
prostorski način oblikovanja, za katero koli tehniko. Dovoljene so vse risarske, 
slikarske, grafične, kiparske in keramične tehnike, fotografija in novi mediji. Regijske 
razstave si bo ogledal državni selektor in izbral dela za državno razstavo. 
 
Razstavljajo: Janez Grauf iz Mežice (Pravila časa), Polona Harum s Kozjega Vrha 
(Moj svet), Hermina Jeseničnik iz Trbonj (Jabolka), Ludvik Jerčič z Mute (Vrtnice – 
kocka), Majda Kalič iz Otiškega Vrha (Igra kvadratov, Mehurčki), Franjo Marošek iz 
Dravograda (Kompozicija, Kompozicija I.),  Breda Ričnik iz Zg. Lehna (Pristop), 
Zoran Rožič iz Dobje vasi (Križev pot), Simona Robin iz Dravograda (Brez 
naslova), Darja Škrilec iz Maribora (Ujemi me, če … ), Hilda Šmon iz Dravograda 
(Krog v kvadratu – krogla), in Lucija Vollmaier iz Radelj ob Dravi (Sence).  
Razstava bo na ogled vse do 3. oktobra 2015.  
Organizator: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Radlje ob 
Dravi.  
 

24.09.2015 – četrtek, 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 Športniki CUDV - Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna 
na Koroškem - na svetovnih igrah specialne olimpijade. Na ogled v 
knjižnici Muta do 30. septembra. 
 
 

Mednarodna likovna razstava BODI UMETNIK na temi: “IGRAJ SE Z 
MANO” in "NAŠ SVET, NAŠA PRIHODNOST". Kot vsako leto se vsaj del 
likovnih del ustavi tudi v Knjižnici Radlje.  
Razstava bo na ogled do 12. septembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava unikatnih izdelkov in nakita. Razstavlja Cvetka Dugonik. V 
vitrinah knjižnice Radlje na ogled od 1. do 30. septembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. regijska tematska likovna razstava. Organizator: JSKD, območna 
enota Radlje ob Dravi. Na ogled v Knjižnici Radlje od 17. septembra do 3. 
oktobra.  
 
 
Tematske razstave v septembru, na ogled v Knjižnici Radlje od 1. do 30. 
septembra: 

- Konec počitnic – spet v vrtec in šolo, 
- Mednarodni literarni festival VILENICA. 
 

 


