
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
SEPTEMBER 2014 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v 

septembru:  
30.09.2014 – torek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice. 
Nagrada je praktična in sladka. 
 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 

 

18.09.2014 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del ljubiteljskih likovnikov. 
Letošnja tema razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je bila prosta, to 
pomeni, da je vsak sodelujoči ljubiteljski likovnik lahko sodeloval z največ tremi 
likovnimi deli in je lahko uporabil katerokoli likovno tehniko ali material. Na razstavi si 
bomo tako ogledali 42 del 18 umetnikov.  
Razstavljajo: Alojz Erjavc, Tanja Goričan, Tanja Hari Vidmar, Polona Harum, Ludvik 
Jerčič, Dejan Klug, Gorazd Markovič, Jožef Mrakič, Gregor Pečolar, Saša Plevnik, 
Breda Ričnik, Simon Rutnik, Jožica Sobiech, Simona Svanjak, Darja Škrilec, Renata 
Štraser, Lucija Vollmaier in Anton Vodušek. 
Beseda o razstavi: Zoran Ogrinc. 
Glasbeni program kvartet saksofonov: Aljaž, Blaž, Danijel in Dejan. 
Razstava bo na ogled do 18. oktobra. 
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25.09.2014 – četrtek, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

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. 
 



RAZSTAVE 
 

Razstava »Cvetje v jeseni z unikatnim nakitom Kleopatre ART«, na kateri bo 
Klavdija Sinreih predstavila svoje unikatne izdelke. Avtorica svoj hobi najbolje 
predstavi z izdelki, na kratko pa tudi z besedami: »Veselje do kreiranja nečesa 
novega, drugačnega, v kombinaciji razno raznih barv in predvsem veselje ob tem, da 
izdelki na obraze vseh ljudi pričarajo veselje in presenečenje, je tisto, kar me 
navdušuje pri oblikovanju nakita in izdelovanju različnih kreacij iz papirja in mavca.«  
Na ogled v razstavnih vitrinah Knjižnice Radlje od 1. do 30. septembra. 
 
 
Razstava likovnih del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev v okviru razpisa JSKD, 
območne enote Radlje ob Dravi. Na ogled v Knjižnici Radlje od 18. septembra do 18. 
oktobra.  
 
 
Tematske, na ogled v Knjižnici Radlje od 1. do 30. septembra: 
- Konec počitnic – spet v vrtec in šolo, 
- Marjanca Jemec Božič, ilustratorka, rojena 16. 9. 1928, 
- Mednarodni literarni festival VILENICA. 
 

 
 
 


