
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,  
JUNIJ 2014 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 

 

PRAVLJICA POTUJE v JUNIJU:  
02. 06. 2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
03. 06. 2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
06. 06. 2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
10. 06. 2014 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
11. 06. 2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                    

                        ČAROBNI MLINČEK 
 
                                                                                                          
                                            
 
                                            
 
 
 
           
 
                                                             
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v juniju: 
30. 06. 2014 – ponedeljek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Izžrebani reševalci prejmejo praktično nagrado. 

 
 

RAZSTAVE 
 

Razstava VSEGA PO MALEM: šivana in ročna dela ter unikatni izdelki avtorice 
Marije Tratnik. Na ogled v razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 2. do 30. junija. 
 
Razstava slik Alojza Erjavca. Na ogled v knjižnici Radlje od 5. junija do 5. julija. 
 
Tematske razstave: 

- Ančka Gošnik Godec – ilustratorka, rojena 5.6.1927, na ogled v knjižnici Radlje 
od 2. do 30. junija. 

- Kresnikova nagrada 2014 za najboljši slovenski roman preteklega leta, na ogled 
v knjižnici Radlje od 2. do 30. junija. 

- 26. junij: mednarodni dan PROTI ZLORABI DROG, na ogled v knjižnici Radlje 
od 16. junija do 12. julija. 

 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Četrtek, 05. 06. 2014, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
Odprtje razstave slik Alojza Erjavca, umetnika, ki s svojim likovnim 
udejstvovanjem pušča neizbrisen pečat v Dravski dolini in širši okolici. 
Na tokratni razstavi nam bo umetnik predstavil slike z najrazličnejšimi motivi. Prikazal nam bo, 
da mu je domala vse, kar vidi, lahko slikarski izziv. Slike so seveda naslikane v njegovi 
slikarski maniri, strogo realističo, brez posploševanj in stilizacije. Naravni prizori, umetelno 
naslikane krošnje dreves, cvetje z mnogimi podrobnostmi, živali, ljudje, tihožitja,... vredno 
ogleda in občudovanja. 
Čeprav je Alojz Erjavc umetnik samouk, ki se ni izobraževal v umetniških izobraževalnih 
inštitucijah, se je na likovno umetniškem področju izobraževal vse življenje. Njegova likovna 
dela, kjer res prevladujejo slike, odkrivajo dobro poznavanje likovne teorije, modulacije in 
modelacije barve, perspektivo, prostorske ključe, ter občutek za detajle. Ves čas ustvarjanja 
sodeluje z drugimi likovniki, se z njimi srečuje v okviru društev, na likovnih kolonijah ter 
skupinskih razstavah.  
Že vrsto let vodi in organizira likovno kolonijo  
na Kopah. Čeprav se je srečal z različnimi  
likovnimi pristopi, materiali in tehnikami, ostaja zvest  
oljnati ter akrilni barvi in realističnemu odslikovanju  
videnega. To sta njegovi zaščitni znamki, preko katerih  
je dobro prepoznaven. 
 
Na odprtju bo z glasbenim programom sodeloval  
Marjan Valenti.  
 
Razstavo si lahko ogledate do 5. julija. 
 
 
 
Sreda, 11. 06. 2014, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
Predstavitev knjige Toneta Partljiča: PASJA ULICA. 
V romanu Pasja ulica, ki časovno zajema dogajanje v  
Mariboru od prve svetovne vojne do danes, avtor z  
izrazito sposobnostjo preučevanja človeške psihe prikaže  
ljudi, ki živijo v pisateljevi Pasji ulici, v kateri prepoznamo  
desni breg Maribora, zato je to lahko tudi roman o ljudeh  
iz Pasje ulice; avtor namreč ne razpolaga le s podatki  
o zgodovini mesta, pač pa tudi s presenetljivimi  
podrobnostmi o znamenitih družinah, o prišlekih,  
podrobnostih iz kulturnega in akademskega življenja in,  
ne nazadnje, razpolaga tudi s podatki o zdavnaj  
pozabljenih posameznikih, ki so tako ali drugače  
zaznamovali Maribor, a o njih ne vemo ničesar.  
 
Pogovor z avtorjem bo vodil urednik Orlando Uršič. 
 
 
Četrtek, 12. 06. 2014, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 
BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s 
stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 19. 06. 2014, od 13. do 17. ure v knjižnici Radlje po predhodni 
najavi: 
Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). Namenjeno vsem, ki se 
želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je brezplačno, obvezna predhodna najava v 
knjižnici: (02) 888 04 04 ali po el. pošti: knjiznicardl@r-dr.sik.si.. Dejavnost financirata in podpirata  
Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  


