
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
JUNIJ 2016 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v JUNIJU:  
06.06.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
07.06.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
13.06.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
14.06.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
15.06.2016 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
                                

 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v juniju: 

29.06.2016 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA  
OTROKE in ODRASLE 

 
Ponedeljek, 6. 6. 2016, ob 10:30 v Knjižnici Radlje: 

RADOVEDNI PRSTKI: odprtje razstave tipank – slikanic, ki jih 

spoznavamo in doživljamo s tipanjem.  
Anja Marzel in dr. Aksinja Kermauner bosta predstavili tipanke nasploh in tipanke, 
ki jih je Anja oblikovala v sklopu magistrske naloge pod mentorstvom dr. 
Kermaunerjeve. Spoznali bomo pristope in načine izdelave tovrstnega gradiva, ki je 
nujno za slepe in slabovidne, zanimivo in poučno pa tudi za videče bralce. Da bo 
doživetje pristnejše, bodo obiskovalci lahko preizkusili tipne slikanice s simulacijskimi 
očali za slepoto in slabovidnost. 
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 31. maja. 
 



RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi:  
 
RAZSTAVNI PROSTOR: RADOVEDNI PRSTKI – razstava slikanic tipank. Na 
ogled od 6. junija do 9. julija. 
 
KNJIŽNICA: tematska razstava 20. junij: svetovni dan BEGUNCEV. Na ogled od 1. 
do 29. junija. 
 
VITRINE: razstava ročnih del in unikatnih izdelkov Olge Vogrin. Olga Vogrin je 
upokojenka, ki od nekdaj ustvarja z rokami. Loti se izdelave unikatnih izdelkov v 
različnih tehnikah in materialih. Njeni izdelki krasijo njen dom in številne domove ljudi, 
ki so ji blizu in jih obdarja s svojimi pozornostmi. Rada sodeluje na različnih 
razstavah, tudi v knjižnici, kjer vedno izpostavi kaj novega, svežega, se izkaže z novo 
tehniko izdelave ali preizkusi nove materiale. Razstava bo na ogled  od 1. do 29. 
junija. 
 
 

OBVESTILO: Zaradi redne inventure knjižničnega gradiva bo knjižnica 
po vseh enotah ZAPRTA 30. junija ter 1. in 2. julija.   

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 
 
 


