
 
 

 
03.03.2008 - ponedeljek, ob 16. uri:          
PRAVLJICA POTUJE v knjižnici v Podvelki, tokrat z naslovom: FRIKA. 
 
04.03. 2008 - torek, ob 16. uri: 
PRAVLJICA POTUJE v knjižnici na Muti, tokrat z naslovom: FRIKA. 
 
06.03.2008 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje:          
Predstavitev zbornika VALOVANJA. Zbornik bodo predstavili sodelujoči avtorji, člani literarne 
skupine »Utrip« Zgornje Drave. Predstavitev bo spremljal kulturni program, povezoval ga bo član 
skupine Aleš Tacer. 
 
10.03. 2008 - ponedeljek, ob 16. uri: 
PRAVLJICA POTUJE v knjižnici v Vuzenici, tokrat z naslovom: FRIKA. 
 
10.03.2008 - ponedeljek, ob 17. uri: 
Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle v knjižnici Radlje. Otroci ustvarjajo v ločeni delavnici,  
odrasli bomo oblikovali nakit iz fimo mase. Potrebujete: fimo maso in orodje. 
 
11.03. 2008 - torek, ob 10. in ob 16. uri: 
PRAVLJICA POTUJE v knjižnici Radlje, tokrat z naslovom: FRIKA. 
 
13.03.2008 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
Odprtje razstave STAREJŠIH FOTOGRAFIJ O RADLJAH. Avtor fotografij je Kristl Valtl. Odprtje bo 
spremljal kulturni program. Z razstavo se bo pričel projekt PODOBA IN ŽIVLJENJE RADELJ SKOZI 
ČAS, ki smo ga zasnovali v knjižnici in ga bomo trajno izvajali z namenom zbrati čim več starejšega gradiva o 
Radljah in življenju v njih, gradivo digitalizirati in pridobiti dovoljenje lastnikov, da ga lahko uporabimo v 
namene promocije Radelj. Cilj projekta je s skupnimi močmi sestaviti podobo kraja, ki se je spreminjal 
skozi čas. 
Razstavo si v knjižnici lahko ogledate do 18. aprila. 
 
15.03.2008 – sobota, med 10. in 12. uro v knjižnici Radlje: 
Ustvarjalna delavnica za otroke. Izdelali bomo lepe spomladanske in velikonočne okraske za dom. 
 
17.03.2008 – ob 13. uri v knjižnici Radlje: 
Razstava v razstavnih vitrinah: POMLAD DOMA. Na razstavi si boste ogledali pomladne aranžmaje, 
pogrinjke, vaze, pirhe,…izdelke, ki nam spomladi krasijo dom. Vabljeni k sodelovanju na razstavi z vašimi 
izdelki. V knjižnico jih prinesite vse do odprtja razstave. 
 
17.03.2008 - ponedeljek, ob 17. uri: 
Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle v knjižnici Radlje. Nadaljevanje oblikovanja unikatnega nakita iz 
mase fimo.  
 
20.03.2008 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
Potopisno predavanje z video projekcijo in predstavitev knjige: GRENLANDIJA, SVET ZASE.  
DAMJAN KONČNIK, popotnik, raziskovalec in avtor knjige, nam bo predstavil to oddaljeno in tujo deželo. 
 
27.03.2008 – četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
Predstavitev knjige ZGODOVINA MOJE HEROINSKE ODVISNOSTI in srečanje z avtorjem Zlatkom 
Blažičem. Knjiga je osebna, iskrena izpoved avtorjevega boja z drogo in odvisnostjo. 
 
28.03.2008 - petek, ob 13. uri v knjižnici v Radljah in na Muti: 
Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca marca. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
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 
 
Projekt  PODOBA IN ŽIVLJENJE RADELJ SKOZI ČAS 
Pridružite se nam v projektu, ki ga pričnemo 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  
V prvam pomladnem mesecu bo tudi uganka pomladno razpoložena. Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke in 
sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo konec meseca. 
 
USTVARJALNA SREČANJA 
Na letošnjih ustvarjalnih srečanjih potekata ob istem času dve vodeni delavnici. Delavnico za otroke od 5. leta je 
vodila Andreja, sedaj pa Vesna, delavnico za odrasle vodi Slavica. Srečujemo se vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu. 
V januarju in februarju smo oblikovali mozaike v več variantah in v marcu nakit. Z nakitom bomo srečanja 
zaključili in se srečali spet v oktobru. 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” , 
ki ga izvajamo v sodelovanju s Srednjo šolo Muta. Prvo srečanje srednješolcev je bilo 28. novembra. 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 
februarju so se pogovarjali o nasilju, največ o nasilju v družini in posledicah, v marcu pa bo tema pogovorov 
odvisnost od mamil. 
 
V PRIREDITVENO/RAZSTAVIŠČNEM PROSTORU VAS VABI K OGLEDU: 
Razstava STAREJŠIH FOTOGRAFIJ O RADLJAH , avtorja Kristla Valtla, na ogled od 13. marca do 18. 
aprila. 
 
V RAZSTAVNIH VITRINAH SI OGLEJTE: 
Razstava UNIKATNEGA NAKITA – na ogled do 15. marca. 
Razstavo POMLAD DOMA – na ogled od 17. marca. 
 
 


