
 
 

 
VABLJENI K RAZSTAVLJANJU V RAZSTAVNIH VITRINAH v knjižnici Radlje.  
Na razpolago so tri vitrine, v katerih bomo pripravljali razstave naših članov in obiskovalcev. Vitrine 
so primerne za razstavljanje manjših, tudi drobnih predmetov.  
KDO SE LAHKO PRIJAVI KOT RAZSTAVLJALEC: posamezniki ali skupine zbirateljev, 
ustvarjalcev, člani društev, razredi ali skupine šolarjev, skupine iz vrtca…skratka: kdorkoli, ki želi 
pokazati svoje izdelke še drugim. 
KAKO SE PRIJAVITI: v knjižnici sporočite svojo željo, si oglejte vitrine. Na podlagi sprejetih 
prijav bomo sproti oblikovali program razstav. Praviloma jih bomo menjavali enkrat mesečno. 
Odvisno od obsežnosti posamezne razstave, je lahko hkrati postavljenih tudi več razstav. 
 
07.01.2008 - ponedeljek, ob 16. uri:          
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici v Podvelki: O POLŽU, KI JE ZAJCU REŠIL 
ŽIVLJENJE. 
   
07.01.2008 - ponedeljek, ob 17. uri: 
           Ustvarjalna srečanja za otroke in ODRASLE v knjižnici Radlje. Otroci ustvarjajo v ločeni 
delavnici, odrasli bomo oblikovali keramični mozaik na lončevino. Potrebujete: nekaj keramičnih 
ploščic, glinen lonec za rože. 
 
08.01. 2008 - torek, ob 16. uri: 
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici na Muti: O POLŽU, KI JE ZAJCU REŠIL 
ŽIVLJENJE. 
 
11.01.2008 - petek, ob 13:15:          
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici v Vuzenici: O POLŽU, KI JE ZAJCU REŠIL 
ŽIVLJENJE. 
                           
11.01.2008 - petek, ob 18. uri v knjižnici Radlje:          
          ODPRTJE 3. REGIJSKE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE ljubiteljskih fotografov. 
Strokovni spremljevalec: Tomo Jeseničnik. Kulturni program: Ines Lauko z mentorico Sonjo Pogač 
Kreuh. Razstava bo na ogled do 30. januarja 2008.  
Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje ob Dravi.  
 
15.01. 2008 - torek, ob 10. in ob 16. uri: 
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici Radlje: O POLŽU, KI JE ZAJCU REŠIL 
ŽIVLJENJE. 
 
21.01.2008 - ponedeljek, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 
           Ustvarjalna srečanja za otroke in ODRASLE v knjižnici Radlje. Nadaljevanje oblikovanja 
keramičnega mozaika na glinene lončke. 
 
24.01.2008 - četrtek, ob 18. uri: 
            Predstavitev avtorskega prvenca devetošolca Davida Verčka »POZABLJENI ZAKLAD 
V VOTLINI« s kulturnim programom. Organizatorji večera: Knjižnica Radlje, JSKD Radlje in 
OŠ Brezno-Podvelka. 
 
31.01.2008 - četrtek, ob 14. uri v knjižnici v Radljah in na Muti: 
           Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca decembra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UGANKA MESECA  
V letu 2008 prav tako nadaljujemo s pripravo mesečnih ugank. Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke 
in sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo konec meseca. 
 
USTVARJALNA SREČANJA 
Na letošnjih ustvarjalnih srečanjih bosta potekali ob istem času dve vodeni delavnici. Delavnico za otroke 
od 5. leta bo vodila Andreja, delavnico za odrasle pa Slavica. Srečali se bomo vsak 2. in 4. ponedeljek v 
mesecu. V januarju in februarju bomo oblikovali mozaike v več variantah in v marcu nakit. 
Pridružite se nam vsi, ki uživate ob ustvarjanju z različnimi materiali in tehnikami.  
 
PRAVLJICA POTUJE 
Pravljica bo spet pripotovala do knjižnic v Radljah, na Muti, v Podvelki in v Vuzenici. Po pravljičnem 
uvodu nadaljujemo z ustvarjalno delavnico. 
 
RASTEM S KNJIGO 2007/2008 
V okviru projekta “Rastem s knjigo : slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu”, ki je 
zasnovan s strani Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport ter v sodelovanju s slovenskimi 
splošnimi knjižnicami, bomo v oktobru pričeli z njegovim izvajanjem. V Knjižnici v Radljah nas bodo v 
zimsko- spomladanskem času obiskale generacije sedmošolcev, za katere smo pripravili program, ki 
zajema: predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko opismenjevanje, predstavitev uporabe 
knjižnice od doma ter motivacijo za branje. Ob obisku bo vsakemu sedmošolcu podarjeno 
mladinsko leposlovno delo. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih 
starostnih stopnjah. Sedmošolci nas bodo obiskali po dogovoru z osnovnimi šolami. 
 
Projekt “READING IS COOL – BRANJE JE ŽUR” v sodelovanju s Srednjo šolo Muta. Prvo 
srečanje srednješolcev bo v tretjem novembrskem tednu. Projekt bo potekal do aprila, ko ga bomo 
zaključili ob slovenskih dnevih knjige. Cilj projekta je spodbuditi srednješolsko mladino k branju v 
slovenščini in angleščini, jih v okviru bralnih skupin pritegniti k pogovoru o določenih temah in 
drugim aktivnejšim oblikam sodelovanja. Ob branju bodo nastali zanimivi kulturni dogodki in razstave. 
 
V PRIREDITVENO/RAZSTAVIŠČNEM PROSTORU VAS VABI K OGLEDU: 
 
3. REGIJSKA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ljubiteljskih fotografov. Razstava bo na ogled do 
30. januarja 2008.  
 
 


