
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
APRIL 2011 

 
 

MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov: 
2. april – mednarodni dan knjig za otroke, 

23. april - svetovni dan knjige, 
teden od 18. do 23. aprila – 15. slovenski dnevi knjige, zato  
v knjižnici Radlje v APRILU NOVO VPISANIM ČLANOM  

PRVO LETO ČLANARINO PODARIMO! 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v APRILU:  
04.04.2011 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
05.04.2011 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
11.04.2011 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
12.04.2011 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
13.04.2011 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

NAJLJUBŠA KAPA 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
                                                                                                      
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu: 
29.04.2011 - petek, ob 11. uri v knjižnici v Radljah in na Muti. 
Nagrada je KNJIGA. 
 
 
 

RAZSTAVE 
 

Razstava unikatnih izdelkov Špele GOLOB. Na ogled v razstavnih vitrinah knjižnice 
Radlje od 1. do 30. aprila. 
 
Razstava ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, na ogled na otroškem oddelku 
knjižnice Radlje od 1. aprila do 7. maja. 
 
Razstava O KNJIGAH. Na ogled v knjižnici Radlje od 1. aprila do 7. maja. 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi ponedeljek v mesecu: 04.04.2011, v klubskem prostoru društva upokojencev 
in invalidov Radlje, Mariborska cesta 26: 

BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, upokojencem, 
invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 7. srečanje v 
sezoni 2010/2011. 
 
Prvi torek v mesecu: 05.04.2011, ob 10. uri, v prostorih društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27:  

BRALNO-POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, upokojencem, 
invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 2. srečanje v 
sezoni 2010/2011 na Muti. 
 
19.04.2011 – torek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »Korošci pa 
bukve beremo« in srečanje s pisateljico Azro ŠIROVNIK. 
Prireditev in pogovor bo vodila Veronika MRAVLJAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

 
01.04.2011 – petek, ob 18. uri v  Knjižnici Muta, 
07.04.2011 – četrtek, ob 14. uri v Osnovni šoli Kapla, 
08.04.2011 – petek, ob 18. uri v  Knjižnici Radlje: 

Predavanje o balkonskih in okenskih zasaditvah.  
Predavala bo Natalija Jehart, ki že vrsto let uspešno vodi svoj vrtni center. Dejavnost 
financirata in podpirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru 
Centra vseživljenjskega učenja. 

 
04.04.2011 – ponedeljek, ob 9. uri v Knjižnici Radlje: 

Tečaj NEMŠKEGA JEZIKA – osnove in uporaba jezika v vsakodnevnih 
situacijah. Tečaj poteka za prijavljene udeležence vsak ponedeljek in sredo v aprilu 
od 9. do 12. ure. Dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja 
 

Tretji četrtek v mesecu: 21.04.2011, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje: 

Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). Namenjeno 
vsem, ki se želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je brezplačno, potrebna predhodna 
najava po telefonu. Dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.  
 

Azra Širovnik je karizmatična ženska, dobrosrčna mati, 
skrbna soproga in pisateljica. Rojena je bila v Banja Luki, iz 
Bosne se je v Slovenijo preselila v času študija. Njen oče, 
Fadil Bukič je bil znan univerzitetni profesor literarne 
zgodovine, kar je bila očitno bogata dota za hčerino 
pisateljsko kariero. V slovenščini napisala štiri romane: Za 
ovinkom zakona, Bog ima živce, Tašča in Na hrbtu 
črnega žrebca.  
Azra Širovnik je slovenski javnosti poznana kot unikatna 
oseba, ki ve in zna, ki si želi in drzne, ki je topla in iskrena, 
telesno privlačna in duhovno izzivalna. Ob njej sta 
ravnodušnost, zavist in spletkarstvo prepovedano zlo, ki ga 
razkriva in vztrajno razkraja tudi skozi svoje romane. Ti so 
presenetljivo različni, kar kaže na neizmeren temperament 
ženske, ki je doživela marsikaj doma in po svetu. Izkušenost, 
svobodomiselnost in srčnost jo dvigata nad povprečje in nad 
arhetip značilne slovenske 'ujetnice', zato jo je, kjerkoli se 
pojavi, nemogoče spregledati. 
 


