
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi  
 

APRIL 2013 
 
 

MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov: 
2. april – svetovni dan mladinske književnosti, 

23. april - svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 
teden od 22. do 26. aprila – 18. 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:  
02. 04. 2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
08. 04. 2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
09. 04. 2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
10. 04. 2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
15. 04. 2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici: 
                                                    

ČAROVNICA CILKA PEČE TORTO 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu: 
30. 04. 2013 – torek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
09. 04. 2013 - torek, 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 7. srečanje v sezoni 2012/2013. 
 
11. 04. 2013 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 

Predavanje z delavnico: »začetni tečaj po sistemu Savinina 
joga obraza«. Izvedeli boste, kako joga obraza vpliva na videz obraza in hkrati 

deluje kot stimulator žlez z notranjim izločanjem. Ker je od hormonskega ravnovesja 
odvisno vse v telesu, posredno vplivamo tudi na zdravje in dobro počutje. 
Drugi del delavnice bo namenjen predstavitvi nove alernativne metode zdravljenja in 
pomoči pri raznih obolenjih in težavah. Metoda je zelo učinkovita pri menopavznih 
vročinskih valovih, menstrualnih, želočnih, prebavnih, ledvičnih in drugih težavah (s 
kožo, bolečinami v sklepih, hrbtenici, zaradi fibromialgije, revme…) To je posebna 
masaža in stimulacija obraznih mišic in točk.  
Delavnico vodi terapevtka in inštruktorica Anita Špringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 18. 04. 2013, 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: (02) 884 64 07, 051 224 942 
ali po el. pošti: mocis.bernarda@siol.net.. Dejavnost financirata in podpirata  
Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  
 
19. 04. 2013, petek, ob 19. uri v knjižnici Muta:  

Odprtje razstave fotografij ob 110 letnici KMEČKE GODBE 
PERNICE. Bogato zgodovino godbe, ki je z glasbo spremljala slavnostne, vesele 

in žalostne dogodke svojega kraja ter okolice, je v fotografskem zapisu zbral Kristl 
Waltl. Razstava bo na ogled v času odprtosti knjižnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23. 04. 2013 – torek, ob 19:30 v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer: ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA 
ODRASLE »Korošci pa bukve beremo« in srečanje z 
VLASTO NUSSDORFER.  
Vlasta Nussdorfer je ženska z velikim občutkom za pravičnost, za dobro. Zlasti slednje je 
vzela kot svoj življenjski »dodatek« – delati dobro, delati za nebogljene, siromašne, 
zapostavljene in bolne. Leta 1977 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, do nedavnega 
je bila vrhovna državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, zdaj pa 
je imenovana za novo varuhinjo človekovih pravic. Pred devetimi leti je ustanovila Beli obroč 
Slovenije, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Je humanistka, ženska, ki svoje poklicne 
izkušnje spreminja v poslanstvo Dobrega in Lepšega. 
Ob njeni deveti knjigi Živi in pusti živeti bomo z njo spregovorili o tem, kako bi lahko, če bi v 
širši skupnosti in v naših družinah pustili živeti drug drugemu, če bi si vsi prizadevali širiti 
pozitivno energijo in narediti kaj dobrega, zagotovo imeli svetlejše dneve tudi tisti manj 
srečni, vsi pa bolj sončno prihodnost.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 04. 2013 – ponedeljek, 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 pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se 
družijo. 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava fotografij: PERU – NAJBOLJ PISANA DEŽELA POD SONCEM, avtorice 
Mateje Mazgan. Na ogled v Knjižnici Radlje do 13. aprila 2013. 
 
Razstava unikatnega nakita, izdelanega s servijetno tehniko ter ročno izdelanih 
kreacij iz mavca in drugih materialov. Avtorica: Klavdija Sinreih. Na ogled v 
razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 2. aprila do 4. maja. 
 
Razstava ob svetovnem dnevu mladinske književnosti, na ogled na otroškem 
oddelku knjižnice Radlje od 2. aprila do 7. maja. 
 
Razstava O KNJIGAH ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic. Na ogled v 
knjižnici Radlje od 15. aprila do 4. maja. 
 
Razstava fotografij ob 110 letnici Kmečke godbe Pernice. Avtor razstave je Kristl 
Waltl. Razstava je na ogled v knjižnici Muta od 19. aprila. 
 
Tematske razstave v aprilu, na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 30. aprila : 

- 28. april: svetovni dan VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, 
- TONE SELIŠKAR, rojen 1. aprila 1900, 
- IVAN MRAK, rojen 30. aprila 1906, 
- LEV DETELA, rojen 2. aprila 1939, 
- MAJA NOVAK, rojena 23. aprila 1960. 


