
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2013 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
02.12.2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
03.12.2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.12.2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                             
10.12.2013 - torek, ob 10:30 in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
11.12.2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
    

  BOŽIČNI VEČER 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 09. in 16. december 2013 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺mehki okraski za praznično polepšanje doma ali smrečice 

☺pujski za srečo iz volne 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru: 
31.12.2013 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 03.12.2013, 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 3. srečanje v 
sezoni 2013/2014. 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 09. in 16. december 2013 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ darilna embalaža iz papirja in kartona za drobne pozornosti 

☺ pujski za srečo iz volne 

Na prvi delavnici potrebujete orodje za delo: ravnilo, svinčnik, tapetniški nož in po 
želji karton ali trši papir, ki pa bo na razpolago tudi v knjižnici.  
Za drugo delavnico, ko bomo izdelovali pujske s tehniko mokrega polstenja, 
potrebujete pekač ali pladenj z vsaj 2 cm visokim robom (dela se z vodo in milom).  
 
Četrtek, 12.12.2013, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

LITERARNI VEČER in pogovor s pisateljem  ERNESTOM 
JAZBINŠKOM. Pisatelj bo predstavil knjigi Dekle s Polane in Vrnitev v 
življenje, ki sta izšli leta 2012 in 2013. To sta prvi dve knjigi iz trilogije Zavita steza 
življenja. Del dogajanja v prvi knjigi se odvija v Radljah ob Dravi, zato je knjiga v 
našem okolju posebej zanimiva. Sicer je pisatelj kljub invalidnosti tudi aktiven 
športnik in avtor strokovne knjige »Rehabilitacija – nikoli končan proces«. 
 
 
Četrtek, 19.12.2013, ob 15:30 uri v Knjižnici Muta: 

Odprtje filatelistične razstave. Z razstavo je obeležena 25. obletnica 

delovanja Filatelističnega društva DRAVA Muta-Vuzenica. Ob tej priložnosti bo na 
pošti Muta tudi priložnostni poštni žig.  
Organizator: Filatelistično društvo Drava. Razstava bo na ogled v času odprtosti 
knjižnice do 9. januarja 2014. 

 

RAZSTAVE 
 
Razstava unikatnih izdelkov Lucije Zavratnik. Izbira je pestra, primerna tudi za 
novoletna darila. Na ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 2. do 31. 
decembra. 
 
Filatelistična razstava, ki jo je ob 25. obletnici delovanja pripravilo Filatelistično 
društvo DRAVA Muta-Vuzenica. Na ogled v knjižnici Muta od 17. decembra do 9. 
januarja. 
 
Tematske razstave v decembru, na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 31. 
decembra: 

- Ernest JAZBINŠEK: Zavita steza življenja, 
- svetovni dan GORA: 11. december,  
- slovenske LITERARNE NAGRADE v letu 2013 in nagrajene knjige.  

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


