
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2011 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
07.11.2011 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
08.11.2011 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.11.2011 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
14.11.2011 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                             
15.11.2011 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje. 
    

  KRESNIČEK NINO 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce,  
žrebanje reševalcev v novembru 2011: 
30.11.2011 – sreda dopoldan v knjižnici Radlje in v knjižnici Ribnica na Pohorju,  
01.12.2011 – četrtek popoldan v knjižnici Muta in v knjižnici Podvelka, 
02.12.2011 – petek popoldan v knjižnici Vuzenica. 
Nagrada je KNJIGA. 
 
Prvi in tretji ponedeljek v mesecu: 07. in 21. novembra 2011 ob 17. uri v knjižnici 
Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke v knjižnici Radlje. V novembru 
izdelovanje okraskov, svečk in adventih venčkov. Vse potrebno bo pripravljeno v 
knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
 

Prvi torek v mesecu: 08.11.2011, 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 2. srečanje v 
sezoni 2011/2012. 
 
Prvi in tretji ponedeljek v mesecu: 07. in 21. november 2011 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle v knjižnici Radlje. V oktobru: 
mozaik – nadaljevanje in praznični aranžmaji. Vse potrebno bo pripravljeno v 
knjižnici. 
 
Četrtek,  10.11.2011, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na 5. likovni 
koloniji KOPE 2011. Razstavljajo: Leander FUŽIR, Štefan BOBEK, Alojz 
KREUH, Marjan GREGORC, Alojz ERJAVC, Vojko KUMER, Srečko FRÜHAUF, 
Štefka JESENEK, Jožica SOBIECH, Saša PLEVNIK, Jože KREMŽAR, Drago 
KOPŠE in Lucija GOSAK. Odprtje organizira JSKD, območna izpostava Radlje 
Razstava bo odprta do 10. decembra. 
 
Četrtek, 17.11.2011, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer in srečanje s pisateljem, pesnikom, 
literarnim ustvarjalcem Ferijem LAINŠČKOM.  
Feri Lainšček je eden izmed najbolj priljubljenih in branih slovenskih pisateljev. Za 
svoja dela je prejel številne nagrade, skoraj vedno je med nominiranci, po njegovih 
literarnih predlogah se snemajo filmi, … Pogovor s pisateljem, katerega dela so 
poznana domala vsem Slovencem, če ne drugače pa po filmu Petelinji zajtrk ali 
pesmi Ker najin dan, bo vodila Veronika Mravljak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Ustvarjanje zame ni poklic, temveč način življenja. Knjige, ki sem jih napisal, filmi, 
pri katerih sem sodeloval, glasba, ki sem jo soustvarjal, pa tudi vse tisto drugo, kar je 
spotoma nastajalo in seveda še nastaja, je na nek način moja duhovna biografija. 
Čeprav nisem ravnodušen ob tem, kaj drugi mislijo o mojem ustvarjanju, me najbolj 
vznemirjajo trenutki, ko nastaja nekaj novega.«      

(F. Lainšček) 
 
 



Tretji četrtek v mesecu: 17.11.2011, 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.  
 
14.11.2011 – 19.11.2011 – teden ob  DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC.  

UGODNOST ZA ČLANE: v tem tednu včlanjenim novim članom v prvem 
letu članstva članarino podarimo.  
 
Četrtek,  24.11.2011, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Irene Jež: ETIOPIJA.  
Etiopija je dežela neizmerne lepote. Je izredno razgibana in polna edinstvenih 
predelov. Na severu je moč videti in doživeti izredno bogato prastaro krščansko 
kulturo, južni del pa je bolj suh in neprijazen za življenje. Tukaj se lahko srečamo z 
Afriko, ki je marsikje drugje že izginila. V tem področju živijo številna plemena še 
vedno v skladu s svojimi tradicionalnimi navadami in običaji, in obisk teh plemen v 
dolini Omo te težko pusti ravnodušnega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobota, 26.11.2011, ob 18. uri v Knjižnici Muta: 

Literarni večer: kot nadaljevanje in zaključek literarne delavnice 
prirejamo že 10. tradicionalni literarni večer, na katerem predstavimo dela ljubiteljskih 
literatov in medse povabimo gosta s področja literarnega ustvarjanja. Letošnji gost 
večera bo Andrej Makuc, profesor slovenskega jezika in književnosti, pisatelj, 
esejist, režiser. Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.  
 

Četrtek, 01.12.2011, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

 LITERARNI VEČER: predstavitev 6. zbornika literarne skupine 
UTRIP ZGORNJE DRAVE z naslovom: ODSTIRANJA.  
V zborniku so literarna besedila prispevali: Slavica Dravčbaher, Zdenka Kunčnik, 
Jelko Andric, Bernarda Jerič, Marija Mrakič, Simon Rutnik, Martina Osrajnik, Aleš 
Tacer, Marjeta Vitrih, Malčka Kvasnik, Marija Omulec in Kristina Pažek, ki bo ob tej 
priložnosti predstavila še svoj prvenec Mozaik življenja. 

 



RAZSTAVE 
 

Razstava raznovrstnih unikatnih kvačkanih izdelkov MARJANE VILTUŽNIK. Na 
ogled v razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 2. do 30. novembra. 
 
 
Razstava likovnih del, nastalih na 5. likovni koloniji KOPE 2011, na ogled v knjižnici 
Radlje od 10. novembra do 10. decembra. 
 
 
Razstava risb in slik, nastalih na pravljičnih urah ob DNEVU SLOVENSKE IZVIRNE 
SLIKANICE, na ogled na otroškem oddelku knjižnice Radlje do 30. novembra. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


