
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2015 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
 

Bralna dogodivščina za predšolske otroke:  
SOVICA PUHICA SE ŽE VESELI ZIME !!! 
Zato bi rada preživela ves veseli december med otroki in se učila, igrala, ustvarjala, 
okraševala, pekla piškote, poslušala pravljice, pela, … Njena največja želja to zimo 
je, da bi se naučila izdelovati snežinke iz papirja. 
Otroci, poglejte v knjižnici v njeno duplino: če je prazna, je Puhica že pri kom na 
počitnicah, če pa je sovica v knjižnici, lahko z vami preživi nekaj veselih dni. 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
01.12.2015 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
07.12.2015 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
08.12.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,                                                                                                
09.12.2015 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
14.12.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
Tokrat prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 7. december: praznični okraski in krasitev knjižnice 

☺ 14. december: figurice iz mavca  

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru: 

31.12.2015 – četrtek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 01.12.2015, 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 4. srečanje v 
sezoni 2015/2016. 
 
 
 
Četrtek, 03.12.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Brigite Oblak: KAJ ZA VRAGA NAJ 
KUPIM ZA DARILO? in delavnica na temo obdarovanja. 
Avtorica se je v tematiko obdarovanja temeljito poglobila in iz lastnih in tujih izkušenj 
oblikovala univerzalna pravila, ki nam bodo v pomoč pri odločanju pri obdarovanjih. 
Pojasnili si bomo: Kaj sploh darilo je? Kako pustiti delček sebe v darilu? Kako izbrati 
idealno darilo, ne da bi zapravili gore denarja? Kaj podariti, če osebo poznamo le 
bežno? Kaj voščiti namesto izpetega “vse najboljše”? Kako lahko zabavno podarimo 
dolgočasen a vse pogosteje podarjen denar? Kako doseči, da se bo slavljenec iz 
srca nasmejal in nikdar pozabil kaj smo mu poklonili? Skratka: praktična delavnica, s 
kopico konkretnih primerov, osebnih zgodb in z vključeno razigrano aktivnostjo 
poslušalcev. Avtorica bo razkrila svoj ključ do uspešnih, zabavnih in uporabnih daril 
ter pokazala, da to zmore prav vsak izmed nas. In namig: ni pomembno le kaj kupiti, 
temveč: kako podariti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petek,  04.12.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na Likovnem 
taboru (Dobrava 2015). Ob likovnem taboru za otroke se je med 25. in 28. 

junijem 2015 odvijala tudi likovna kolonija z mednarodno udeležbo. Udeležili so se je 
likovni ustvarjalci iz Slovenije in Srbije. Razstavljena dela bo možno odkupiti; ves 
izkupiček bo namenjen glavnemu organizatorju likovnega tabora: radeljskim 
tabornikom Rod Srebrna reka, ki si tudi na tak način dopolnjujejo osnovno taborniško 
opremo.  
Razstava bo na ogled v času odprtosti knjižnice do 31. decembra 2015.  
 



Tokrat prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 7. december: krašenje steklenih, lončenih in predmetov iz kartona s servijetno 

tehniko. 

☺ 14. december: nadaljevanje uporabe servijetne tehnike, tokrat na izdelke iz 

tekstila (prti, predpasniki, platnene vrečke). 
Udeleženci prinesejo: predmete in izdelke za krašenje ter papirnate servijete s 
prazničnimi in zimskimi motivi. 
 
Sreda,  09.12.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE grafik in slik Tanje GORIČAN.  
Tanja Goričan je poseben odnos do likovne umetnosti in željo po likovnem izražanju 
v sebi gojila vse življenje. Občasno je tudi ustvarjala v likovnih skupinah – kolikor ji je 
ob družini in službi dopuščal čas. Intenzivneje je spet začela ustvarjati v likovni sekciji 
Kulturnega društva Radlje, v kateri od vsega začetka aktivno sodeluje in pod 
mentorstvom strokovnega vodje Zorana Ogrinca napreduje pri oblikovanju lastnega 
likovnega izraza.  
Razstava del bo na ogled v času odprtosti knjižnice do 31. decembra 2015.  
 

RAZSTAVE 
 
 
Knjižnica Ribnica na Pohorju: 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 Ribnica na Pohorju od 2. do 31. 
decembra. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: vitrine: Lucija Zavratnik: razstava izdelkov naravne 
kozmetike: unikatna naravna mila različnih oblik, kopalne soli, sveče ter drugi izdelki. 
Ker bodo izdelki predstavljeni v različni darilni embalaži, so primerni kot darilo za 
vsako priložnost. Na ogled v vitrinah knjižnice od 1. do 31. decembra. 
 
Knjižnica Radlje: razstavni prostor:  
- razstava likovnih del likovnega tabora 2015: na ogled od 4. do 31. decembra in 
- razstava slik in grafik Tanje Goričan: na ogled od 9. do 31. decembra 2015. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava Ovite se v zgodovino umetnin. Avtorica je 
Natalija Lesjak ki je oblikovala razstavljene unikatne rute v okviru študijskega 
projekta Fakultete za Dizajn. Razstavljene unikatne rute so oblikovane na podlagi 
inspiracij iz različnih umetniških likovnih del. Vsaka od rut je tako zgodba zase, 
skupna pa jim je prepoznavnost v vélikih zgodovinskih umetninah.  
Razstava bo na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 31. decembra 2015. 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstava ob mednarodnem dnevu gora: 11. 
decembrom: BRATI GORE. Na razstavi bo povezana ljubezen do gora in ljubezen 
do literature ter poezije, ki opeva gorski svet in naravne lepote gora. Ob čudovitih 
pogledih in razgledih se v nas prebuja poetična plat. Nekateri pišejo, drugi pa 
literaturo prebirajo. Vabljeni v knjižnične gore, ki jih boste lahko brali od 11. 
decembra do 30. januarja. 


