
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
APRIL 2016 

 
MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov: 

2. april – svetovni dan mladinske književnosti in  
23. april - svetovni dan knjige in avtorskih pravic, zato 

V APRILU NOVO VPISANIM ČLANOM  
PRVO LETO ČLANARINO PODARIMO! 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v APRILU:  
04.04.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
05.04.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.04.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
12.04.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
13.04.2016 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
                                

 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
11.04.2016 – ponedeljek, ob 11. uri v knjižnici Radlje: 

KNJIŽNE MIŠICE v sklopu projekta Mladi, povabljeni v 
koroške knjižnice. 
Knjižne mišice = tekmovanje v merjenju knjižnih moči. Zanima nas znanje 
mladih, njihova izbira besed in poznavanje knjig. Prostor knjižnice namreč ni samo 
med policami in knjigami, ampak je povezan z našim znanjem. 
Drugi sklop Knjižnih mišic bo raziskoval laži. Tiste, ki jih izrečemo nenamerno in tiste, 
ki nam nemalokrat olajšajo življenje. Pripravili bomo mini debato, na to tematiko. S 
pomočjo knjig v knjižnicah bomo iskali odgovor na vprašanje: ali je vredno lagati. 
Proces debate pa bo preverjal trdnost izbranih odgovorov. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu: 

29.04.2016 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
02.04.2016 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Lucije in Katarine Smolnik: MALI 
POŠASTKO. 
Mali pošastko je knjiga, ki je nastala kot spoj ustvarjalne energije mame Lucije in 
hčere Katarine. Namenjena je otrokom od 5. do 10. leta starosti in seveda odraslim, 
ki želijo otrokom brati zgodbe in jim tako pomagati odraščati. 
Deset zgodbic, ki opisujejo dogodivščine Malega pošastka, je združenih z mislimi o 
notranjem svetu človeka, ki so odsev povedanih zgodb. Mali pošastko je zelo 
poseben pošastko. Poleg sveta tam zunaj zelo dobro pozna tudi svet znotraj sebe. 
Zato se tudi vedno kaj nauči iz vsake svoje dogodivščine.  
Mama Lucija in njena sončica Katarina sta posebni punci. Poleg sveta tam zunaj 
raziskujeta tudi svet znotraj sebe. Zato vsako dogodivščino v življenju jemljeta kot 
priložnost za rast. Knjiga vas popelje na odkrivanje novih svetov z željo spodbuditi 
zavedanje o sebi. Vas zanima, kaj vse se je Malemu pošastku zgodilo in kaj se je 
naučil? Pridružite se nam na predstavitvi, ki jo bomo zaključili z ustvarjalno delavnico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prvi torek v mesecu: 05. 04. 2016, 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 8. srečanje v 
sezoni 2014/2015. 
 
Petek, 22. 04. 2016, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »Korošci pa bukve beremo«. 
Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad vsem sodelujočim pri bralni znački za 
odrasle bo potekala na NOČ KNJIGE, ko bodo slovenske kulturne ustanove 
podaljšale odprtost in prireditve v petkov večer in noč.  
Za glavno nagrado in spodbudo k branju se bomo srečali s slovenskim pisateljem, 
urednikom in prevajalcem Dušanom Čatrom. Njegov roman B52 smo prebirali v 
letošnji sezoni bralne značke.  
Vabljeni na prijetno druženje s kulturnim programom – ne glede na to ali ste 
sodelovali pri bralni znački, ali ne. Mogoče se nam kdaj v prihodnosti pridružite v 
koroški bralni druščini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi:  
 
-  razstavni prostor: Razstava O KNJIGI. Na ogled od 1. do 30. aprila. 
 
 
 
-  otroški oddelek: NEKOČ JE … (BILA KNJIŽNICA) - razstava ob mednarodnem 
dnevu mladinske književnosti in povabilo otrokom in mladim, da v likovnih 
delih ali literarnih prispevkih opišejo svoje dogodke in izkušnje ob obiskovanju 
knjižnice. Vse prispevke bomo razstavili v naših knjižnicah. Na ogled od 1. aprila 
do 31. maja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vitrine: razstava ročnih del in unikatnih izdelkov, ki so jih ustvarile članice 
ročnodelskega krožka TROBENTICE z Mute: Na ogled od 1. do 30. aprila. 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


