
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
APRIL 2017 

 
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:  
03.04.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v 
Podvelki, 
 
04.04.2017 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
 
10.04.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v 
Vuzenici, 
 
11.04.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici 
Radlje, 
 
12.04.2017 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica 
na Pohorju:                                      

 
06.04.2017 – četrtek, ob 17. uri v osnovni šoli Muta: 

VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob dobrih 

knjigah s kulturnim programom učencev osnovne šole Muta. Učenci 

bodo predstavili projekt branja in pogovora o aktualnih temah z gosti, ki je potekal v 
tem šolskem letu. Pri projektu smo sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje 
ob Dravi. 
 

21. 04. 2017 - petek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
NOČ KNJIGE: v knjižnico s copati… pravljični zaklad 
iskati. 
Bralna, igriva in ustvarjalna dogodivščina s pravim 
pravljičnim zakladom, ki ga bomo iskali v knjižnici, kjer se 
eni pravljični junaki že pripravljajo na nočni počitek, drugi 
pa na nočno zabavo… 
  
Vabljene družine z otroki od 4. do 10. leta starosti. S 
sabo prinesite copate, da vam bo udobneje in žepno 
lučko, da bo iskanje zaklada lažje. Zanimivo in pestro bo 
… tako za otroke kot za starše.  

 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu: 

28.04.2017 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 04. 04. 2017, 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 7. srečanje v 
sezoni 2016/2017. 
 
04.04.2017 – torek, ob 18. uri v Knjižnici Podvelka: 

Predavanje: VSE O DEDOVANJU.  
Vas zanima, kaj se bo zgodilo z vašim premoženjem po smrti? 
Si želite zagotoviti oskrbo za starost in prenesti svoje 
premoženje že v času življenja? Se sprašujete kakšno oporoko 
lahko napišete? Ste slišali za izročilno pogodbo ali pogodbo o 
dosmrtnem preživljanju, pa ne veste točno, kaj to pomeni?  
Izvajalec: Zavod Justita. 
Organizator: Center aktivnosti Koroške: Dogaja se!  
 
 
Četrtek, 13. 04. 2017, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

Predavanje in predstavitev knjige Jerneje Jošar: 
VRTNARIMO Z JERNEJO. Ekološki vrt v štirih letnih časih. 
Vrtnarjenje je v zadnjih letih vedno bolj priljubljeno, A marsikdo se ga ne loti, saj misli, 
da nima dovolj časa niti dovolj znanja. Avtorica velike uspešnice Ekološko vrtnarjenje 
za vsakogar Jerneja Jošar nas bo v novi knjigi vodila skozi vrtna opravila, ki so 
potrebna, da bo na vašem vrtu cvetelo in brstelo vse leto. Pravi, da je vrtnarjenje 
povsem preprosto, tudi odločitev, o tem, po kateri metodi začeti. V  knjigi navaja in 
opisuje različne načine in že med prebiranjem nam lahko postane jasno, kaj nam bo 
najbolj ustrezalo.  Predstavitev knjige bo hkrati predavanje in priložnost za 
pridobivanje novih znanj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.04.2017 – torek, ob 18. uri v Knjižnici Podvelka: 

Predavanje:  
Socialno varstvene storitve in pravice, ki jih 
lahko uveljavljate kot občani.  
 
 
 
Izvajalec: Center za socialno delo. 
Organizator: Center aktivnosti Koroške: Dogaja se!  
 



Četrtek, 20. 04. 2017, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE  
»Korošci pa bukve beremo«. 
 
Na zaključno prireditev s podelitvijo nagrad vsem sodelujočim pri bralni znački za 
odrasle to sezono smo povabili slovensko zdravnico, pisateljico in priznano 
psihoterapevtko Sanjo Rozman. Njen prvi roman Sanje o rdečem oblaku smo 
prebirali v letošnji sezoni bralne značke. Na zaključni prireditvi se bosta gostja in 
knjižničarka Tanja Repnik pogovarjali o tej in ostalih knjigah pisateljice. Osrednja 
tema in rdeča nit pogovora bodo odnosi med ljudmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi:  
 
-  razstavni prostor: Razstava O KNJIGI. Na ogled od 3. do 29. aprila. 
 
 
- vitrine knjižnice: razstava izdelkov, ki so jih otroci in odrasli oblikovali in 
izdelovali na ustvarjalnih srečanjih v knjižnici Radlje od oktobra 2016 do marca 
2017. 
USTVARJALNA SREČANJA potekajo, če koledar ne narekuje drugače, vsak 2. in 4. 
ponedeljek v mesecu ob 17. uri v knjižnici Radlje. Srečujemo se od oktobra do 
marca. Ob istem času potekata dve vodeni delavnici. Delavnico za otroke od 5. leta 
vodi Vesna, delavnico za odrasle pa Slavica. Otroci so izdelovali: ovite lončke za 
igro Kje se skriva oreh, kaširane buče, sovice iz storžkov, adventne venčke, snežake 
iz nogavic, okrasne smrečice, koledarje, prepletene volnene prtičke, srčkane 
posodice in verige, pustne maske, žužke na ščipalkah in lončke za nove pomladne 
rožice. Odrasle ustvarjalke so ustvarjale in oblikovale: broške iz filca, posodice iz 
reklamnega papirja, voščilnice in darilne škatlice z uporabo sizix strojčka, vozlane 
čipke (tehnika tatting), čupaste verižice in vaze iz modelirne mase. 
Izdelki bodo na ogled od 3. do 29. aprila. 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


