DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
DECEMBER 2017

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE
Bralna dogodivščina za predšolske otroke:
SOVICA PUHICA SE ŽE VESELI PRAZNIKOV !!!
Zato bi rada preživela ves veseli december med otroki in se učila, igrala, ustvarjala,
okraševala, pekla piškote, poslušala pravljice, pela, … Njena največja želja ta
december je, da bi videla čim več različnih okraskov, s katerimi boste otroci okrasili
svoje domove, okna, dreveščke in pričarali praznično vzdušje.
Otroci, poglejte v knjižnici v njeno duplino: če je prazna, je Puhica že pri kom na
počitnicah, če pa je sovica v knjižnici, lahko z vami preživi nekaj veselih dni. V njeno
spominsko knjigo pa narišite, kako ste praznično okrasili svoj dom.

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:
04.12.2017 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
05.12.2017 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
11.12.2017 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
12.12.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
13.12.2017 - sreda, ob 10. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju:

Tokrat prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:
☺ 4. december: voščilnice
☺ 11. december: praznični okraski in krasitev knjižnice
Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru:
29.12.2017 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice.
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Tokrat prvi in drugi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:
☺ 4. december: izdelovanje voščilnic v tehniki pergamano - risanje s kovinskim
pisalom na debelejši povoščen papir. Udeleženci prinesejo osnovno orodje za
obdelavo papirja in kartona: ravnilo, škarje, tapetniški nož, svinčnik in pisala za
pergamano tehniko. Za risbe s prazničnimi motivi in povoščen papir bomo poskrbeli v
knjižnici.
☺ 11. december: praznični okraski iz revijalnega papirja.
Udeleženci potrebujejo prospekte in revije, iz katerih bomo naredili trakove za
okraske.
Petek, 8.12.2017, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:

BRATI GORE – literarno glasbeni večer, posvečen goram,
predvsem Alpam. Pripravili in izvedli ga bodo članice in člani Planinskega
društva »Bricnik« Muta. Z glasbo, poezijo in fotografijo nam bodo približali
veličastne občutke, ki ljubitelje gora, planinarjenja in pohodništva vedno znova silijo
na pot – tja nekam gor…
S tem dogodkom smo se Knjižnica Radlje in PD »Bricnik« Muta pridružili številnim
ustanovam, organizacijam in društvom, ki ob letošnjem festivalu Brati gore
organizirajo branje literature, posvečene Alpam in nasploh planinam. Iniciativa “Brati
gore” se za začela v letu 2015, natančneje 11. decembra, ob praznovanju
Mednarodnega dneva gora. Osnovna ideja je bila spodbuditi dogodke posvečene
branju moderne alpske literature na različnih lokacijah v Alpah. Festival Brati gore
spodbuja praznovanje kulturne raznolikosti in podobnosti širom Alp in hkrati povezuje
gore in umetnost. V Sloveniji bomo BRALI GORE v številnih krajih:

Tokrat drugi torek v mesecu: 12.12.2017, ob 10. uri v Knjižnici Muta:
BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 3. srečanje v
sezoni 2017/2018.
Četrtek, 14.12.2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Odprtje razstave
priložnosti.

KLEKLJANA

ČIPKA

za

praznične

Razstavo so pripravile članice ročnodelske sekcije Društva upokojencev Radlje
in Medobčinskega društva invalidov Drava, ki se s klekljanjem ukvarjajo že vrsto
let. Svoje mojstrovine, v katerih je združeno znanje, natančnost, spretnost,
ustvarjalnost ter ure in ure pozornega dela, rade predstavijo na različnih razstavah.
Tokrat nam bodo predstavile čipkasto okrasje, primerno za praznične priložnosti.
Odprtje bo spremljal kulturni program.
Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 22. decembra.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje: razstavni prostor:
razstava likovnih del, nastalih na 11. likovni koloniji KOPE 2017. Organizator:
Alojz Erjavc, JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje.
Na ogled do 30. decembra.
Knjižnica Radlje: vitrine:
Razstava izdelkov in predstavitev Kmetije tete Lene iz Ribnice na Pohorju.
Na ogled do 30. decembra.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

