
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2012 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
03.12.2012 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici Podvelka,  
04.12.2012 - torek, ob 16. uri v knjižnici Muta, 
10.12.2012 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici Vuzenica, 
11.12.2012 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
12.12.2012 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
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PRAZNIČNE PRAVLJICE z Jasmino in Marino. Potekale bodo v 

decembru in sicer po dogovoru z vrtci in šolami za skupine otrok. Predpraznično 
dogajanje bosta pravljičarki predstavili z lutkami. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce: žrebanje reševalcev knjižne 
uganke meseca decembra. 
31.12.2012 – ponedeljek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice: 
Izžrebane čaka praktična nagrada. 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 10. in 17. december 2012 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA ZA OTROKE v knjižnici Radlje. V 

decembru bomo oblikovali angelčke iz slanega testa in voščilnice. Vse potrebno bo 
pripravljeno v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Prvi torek v mesecu: 04.12.2012, ob 10. uri v prostoru društva upokojencev in 
invalidov Muta, Glavni trg 27: 

BRALNO-POGOVORNA SREČANJA, namenjena vsem odraslim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 3. srečanje v sezoni 2012/2013. 
 
Četrtek, 06.12.2012 ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje: PAKISTAN. PAKISTAN ali «dežela čistih« je 

nemirna dežela v južni Aziji. Spada med šest najbolj naseljenih držav na svetu. 
Treking po ledeniku Baltoro v osrčju karakorumskih osemtisočakov (K2, Broad Peak, 
Nanga Parbat, Gašerbrum) preko prelaza  Gondogoro La v Hushe je pustolovščina 
za sladokusce. Predstavila nam jo bo Marinka Dretnik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 10. in 17. december 2012 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle v knjižnici Radlje. V 

decembru bomo izdelovali drobne okraske za srečo, novoletne voščilnice in 
dekoracije. Material pripravimo v knjižnici.   
 
Četrtek, 13.12.2012 ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje likovne razstave KLIMT SKOZI NAŠE OČI. Letos je 150-

letnica rojstva največjega slikarja secesije Gustava Klimta. Razmišljanje o njegovem 
slikarstvu je pripeljalo do razstave, ki je nastala v likovni sekciji KD Radlje.  
Organizator: Likovna sekcija Radlje, Knjižnjica Radlje. Razstava bo na ogled do 12. 
januarja 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponedeljek, 17.12.2012, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE z varovanci doma Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice 

Radlje se  s stanovalci doma pogovarjamo o knjigah na določene teme, beremo, 
ustvarjamo in se družimo. 
 
Četrtek, 20.12.2012, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

LITERARNI MOZAIK, ki ga bomo tokrat sestavljali na temo: BOŽIČNO 
SPOROČILO UPANJA PRI NAS IN PO SVETU NEKOČ IN DANES. 
December je prav poseben mesec – poln nežnega pričakovanja, hrepenenja, upanja, 
veselja, ljubezni, topline in dobrih želja. V zraku se vije vonj pravkar pečenih piškotov, 
dom je lepo okrašen in v srcu vseh je želja, da bi znali mirno in srečno preživljati 
trenutke z družino in s prijatelji. Tokratni literarni mozaik je namenjen razmišljanju in 
pogovarjanju o pomenu božiča, o pomembnem sporočilu, ki ob prazničnih dneh 
obkroži svet, ter o ustnem in pisnem izročilu, ki nam bo razkrilo, kateri božični običaji 
so se ohranili, spremenili ali morda izginili. Ta tradicionalni družinski praznik 
načeloma praznujejo tudi tisti, ki ne pripadajo nobenemu verskemu prepričanju. 
Redko se zgodi, da se vprašamo, kako božični čas preživljajo drugje po svetu. Kaj 
počnejo? Poznajo Božička? Krasijo smrečico? V ta namen bomo pokukali k drugim 
narodom ter ugotavljali podobnosti in razlike med načini praznovanja. Božično 
vzdušje bomo pričarali z branjem zgodb in s poslušanjem pesmi. 
Pridružite se nam, da bo mozaik, ki ga bomo sestavljali z Veroniko Mravljak 
Andoljšek in Lucijo Breznik čim bolj pisan in bogat.  
 
27.12.2012, 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 izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.  

 
RAZSTAVE 

 
Razstava kiparskih in rezbarskih del Simona Rutnika. Na ogled v knjižnici Muta do 
31. decembra. 
 
Razstava unikatnega nakita. Razstavlja Slavica Potnik. Na ogled v razstavnih vitrinah v 
knjižnici Radlje od 3. do 31. decembra. 
 
Razstava likovnih del članov likovne sekcije KD Radlje ob Dravi: KLIMT SKOZI 
NAŠE OČI. Na ogled v knjižnici Radlje od 13. decembra do 12. januarja 2013. 
 
Tematske razstave v decembru, na ogled v knjižnici Radlje od 3. do 31. decembra: 

- 4. december: svetovni dan INVALIDOV, 
- 29. december: svetovni dan BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, 
- Frane MILČINSKI - Ježek, rojen 14. 12. 1914, 
- Neža MAURER, rojena 22. 12. 1930, 
- Niko GRAFENAUER, rojen 05. 12. 1940, 
- Boris A. NOVAK, rojen 03. 12. 1953. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


