
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2015 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
05.10.2015:  
ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
06.10.2015:  
torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
12.10.2015: 
ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                              
13.10.2015:  
torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
14.10.2015:  
sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                                                                                                                                                             

 
10.10.2015 - sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

predstava in ustvarjalna delavnica ob tednu otroka:  
O ZELENI ŽABICI EMI, KI NI MARALA VODE. 
Zelena žabica Ema nikoli ni marala vode. Če je le lahko, je v svojih najljubših roza 
kopalkah z belimi pikami sedela na robu velike mlake, srkala limonado in brala 
dnevno časopisje. Tako je Ema veljala za žabico, ki je daleč naokoli vedela največ. 
Vedela je kakšno bo vreme, kaj je novega v sosednji mlaki, kje bodo odprli novo 
trgovino in kje se da imenitno zabavati. 
Predvsem pa je Ema poznala vse govorice, ki so krožile v bližnji in daljni okolici. In 
ker je včasih poslušala le z enim ušesom in brala tako na hitro, le z enim očesom, je 
kakšno informacijo razumela nekoliko po svoje. 
In prav zaradi tega se je življenje zelene žabice Eme pošteno zapletlo. 
Tako močno, da ji celo voda ni bil več tako zelo zoprna… 
Predstavo izvaja Pravljičarna, po predstavi otroci ustvarjajo s člani DPM Radlje. 
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje. Udeležba je brezplačna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 12. oktober: jesensko drevo in 

☻ 26. oktober: čarovniška dekoracija za okno. Vse potrebno bo pripravljeno v 

knjižnici. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru: 

30.10.2015 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

1.10.2015,  četrtek 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 2016, 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. 
 
6.10.2015 - torek, 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 2. srečanje v sezoni 2015/2016. 
 
6.10.2015 - torek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave "ZLATA JESEN"  likovne skupine 
STIL, KD Studenci – Maribor.  
Studenški likovniki (STIL) iz Maribora so najdlje delujoča in najštevilnejša  likovna 
skupina, ki danes deluje med petimi likovno-oblikovalskimi skupinami v Kulturnem 
društvu Studenci-Maribor.   
Na razstavi v knjižnici Radlje ob Dravi z naslovom "ZLATA JESEN" se ob 12. 
obletnici delovanja likovne skupine STIL likovniki iz Maribora predstavljajo s tematsko 
skupinsko razstavo. Na ogled so različna umetniška dela, večina v tehnikah akrila, 
gvaša in akvarela, ki gledalca tako ali drugače popeljejo v središče lepe jesenske 
narave, ga s harmoničnimi barvnimi niansami prepričajo, kako lepo je naše okolje, 
kako lepa je naša domovina in njena naravna dediščina. Hkrati pa te slike budijo v 
vseh nas lepe spomine na pretekle doživljaje. Dandanašnji je v teku večje število 
pobud in akcij, da lepo naravo in okolje očuvamo, skrbimo za vzdrževanje dreves, 
nasadov, parkov, vrtov, cvetličnih gredic idr.,  da se tako mlajše kot starejše 
generacije na sprehodih in druženju v lepi in čisti naravi počutijo prijetno in veselo. 
Vabljeni na odprtje razstave in k ogledu, ki bo možen do 30. oktobra v času odprtosti 
knjižnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.10.2015 - četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Muta: 

Predstavitev znanstvene magistrske naloge Govor Sv. Jerneja 
nad Muto avtorice mag. Majde M. Lesjak.  
Magistrsko delo Govor Sv. Jerneja nad Muto na 338 straneh prinaša teoretično in 
empirično analizo govora na vseh jezikovnih ravninah (na ravni glasoslovja, 
oblikoslovja, besedoslovja, besedotvorja in skladnje), dopolnjuje pa ga obsežno 
gradivo (besede in frazemi) za narečni slovar. V raziskavi je sodelovalo 22 
govorcev s Sv. Jerneja in okoliških vasi (tudi na avstrijski strani meje). Govor 
Sv. Jerneja nad Muto spada v koroško narečno skupino, v vzhodno podjunsko 
narečje. Z besedoslovnega in deloma skladenjskega vidika je za govor značilen 
predvsem velik vpliv nemškega jezika, na ravni glasoslovja in oblikoslovja pa je govor 
ostal zvest slovenskemu jezikovnemu razvoju.     
 
Predstavitev bo popestril dekliški pevski zbor s Sv. Jerneja nad Muto. Gostja na 
prireditvi bo akademikinja prof. dr. Zinka Zorko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ 12. oktober: nakit iz fimo mase in  

☻ 26. oktober: dokončanje nakita. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 

 
 

RAZSTAVE 
 
5. tematska regijska likovna razstava:  Kvadrat in krog, kocka in krogla.  
Organizator: JSKD, območna enota Radlje ob Dravi. Na ogled v Knjižnici Radlje do 3. oktobra.  
 
Razstava "ZLATA JESEN"  likovne skupine STIL, KD Studenci – Maribor.  
Na ogled v knjižnici Radlje od 6. do 30. oktobra. 
 
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje. Avtorji zgodb so člani medmrežne skupine 
»tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet.  Zgodbice so namenjene vsem generacijam. 
Nastale so z namenom, da olepšajo življenje bralcu, bralki in da dajo človeku novih moči in 
energije. Snov za zgodbe so v skupini črpali iz življenja in narave.  
Vabljeni k ogledu razstave v knjižnici Muta od 1. do 30. oktobra. 
 
Tematske razstave v oktobru, na ogled v knjižnici Radlje: 

- 10. oktober: svetovni dan DUŠEVNEGA ZDRAVJA, 
- 31. oktober: dan reformacije, ki je Slovencem s Primožem Trubarjem prinesla prvo 

knjigo v slovenskem jeziku in prvo imenovanje pojma Slovenec. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


