
 
06.06.2008 – petek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Otvoritev 8. območne razstave ljubiteljskih likovnikov, ki jo organizira Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, OI Radlje v sodelovanju s Knjižnico Radlje ob Dravi. Razstavlja 17 
ustvarjalcev. O razstavi bo spregovorila mag. Simona Javornik. V kulturnem programu sodeluje 
vokalna skupina z Remšnika pod vodstvom Martine Resnik. Razstava bo na ogled do 23. junija. 
 
 
09.06.2008 – ponedeljek v Knjižnici Radlje: 
 Razstava ročnih del članic ročnodelskega krožka TROBENTICE z Mute. Razstava bo v 
razstavnih vitrinah knjižnice na ogled do 28. junija. 
 
 
27.06.2008 – petek, ob 13. uri v knjižnici v Radljah: 
            Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca junija. 
 
27.06.2008 – petek, ob 13. uri v knjižnici na Muti: 
 Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca junija. 
 
 
 

 

 
 
Projekt  PODOBA IN ŽIVLJENJE RADELJ SKOZI ČAS 
Pridružite se nam v projektu, ki smo ga pričeli izvajati 13. marca, ob odprtju razstave starejših fotografij o 
Radljah. Cilj projekta je pridobiti, zbrati čimveč gradiva o Radljah (razglednice, fotografije, kronike, 
zapise...). Gradivo, ki ga boste občani prinesli v knjižnico, bo skrbno preslikano in shranjeno v 
elektronski obliki. Originali bodo seveda vrnjeni lastnikom. Tako bomo s skupnimi močmi sestavili 
podobo svojega kraja, ki se je s časom še kako spreminjal.  
 

UGANKA MESECA  
 Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke in sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo konec meseca. 
 
USTVARJALNA SREČANJA 
V marcu smo srečanja zaključili in se bomo srečali spet v oktobru. Takrat se nam pridružite 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. 
 
 
V PRIREDITVENO/RAZSTAVIŠČNEM PROSTORU VAS VABI K OGLEDU: 
Razstava likovnih del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev. Razstava bo na ogled do 23. junija. 
 
V RAZSTAVNIH VITRINAH SI OGLEJTE: 
Razstava ročnih del članic krožka TROBENTICE z Mute – na ogled v razstavnih vitrinah do 28. junija. 
 


