
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2014 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
01.12.2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
02.12.2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.12.2014 - torek, ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
10.12.2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
12.12.2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici: 
                                

  
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 8. in 15. decembra 2014 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺izdelava okraskov in krašenje knjižnice 

☺izdelovanje darilnih škatlic za sladke dobrote 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru: 

31.12.2014 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 02.12.2014, 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 3. srečanje v 
sezoni 2014/2015. 
 
Sreda,  03.12.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Jelisave (Jelke) LESKOVAR: 
KRAJINE.  
Jelisava Leskovar je v svojem umetniškem izražanju predvsem slikarka. Slika v 
različnih likovnih tehnikah in z različnimi materiali. Med motivi najraje izbira naravo v 
vseh pojavnih oblikah. Njene slike so predvsem realistične, v zadnjem času pa so 
med njimi tudi moderne in abstraktne. Je likovna pedagoginja po poklicu in duši. Kot 
upokojenka nadaljuje pedagoško delo kot mentorica dveh likovnih skupin: Lise in 
Brest Art. Za svoje požrtvovalno in uspešno delo je prejela že več nagrad in priznanj. 
Trenutno sta na ogled še dve razstavi slik: v knjižnici Kamnica z naslovom "Drevesa 
življenja " in v knjižnici Nova vas v Mariboru "Po neznanih poteh Turčije " 
Razstava Krajine bo v knjižnici Radlje na ogled do 17. decembra.  
 
Drugi in tretji ponedeljek v mesecu: 8. in 15. december 2014 ob 17. uri v 
knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ voščilnice iz papirja 

☺ dimnikarček za srečo 

Obakrat bo ves material pripravljen v knjižnici.   
 
Četrtek, 11.12.2014, ob 17. uri v knjižnici Muta: 

KOROŠKI MUZEJSKI VEČER s predstavitvijo diplomskega dela Mojce 

Kunej Muta in bližnja okolica na levem bregu Drave v 18. stoletju. 
Mojca Kunej je marca letos končala študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze 
Maribor pri prof. dr. Andreju Hozjanu. Predstavila bo zgodnjenovoveško upravno in 
cerkveno zgodovino Mute. Kraja, ki so ga kljub ujetosti med obronki Pohorja in 
Kozjaka že v srednjem veku opazili bamberški škofje ter v njem postavili mitnico – 
cestninsko postajo za cestni in vodni promet. Le-ta je skoraj 700 let narekovala razvoj 
kraja in privabljala trgovce, splavarje, popotnike itd.  Na osnovi arhivskih virov bo 
predstavila kako pomemben in obsežen je bil kraj še sredi 18. stoletja. 
Dogodek organizirata Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec in Knjižnica 
Radlje ob Dravi. 
 
Četrtek, 18.12.2014, ob 18. uri v Knjižnici Muta: 

Odprtje filatelistične razstave s kulturnim programom. Ob 20. obletnici 

Občine Muta bo izdan priložnostni žig s priložnostnim ovitkom in osebno 
znamko na to temo.  
Razstava bo v knjižnici Muta na ogled do 20. januarja. 
 
Petek,  19.12.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Likovna sekcija Kulturnega društva Radlje vabi na odprtje razstave 
ILUSTRACIJA. Razstava bo na ogled do 14. januarja 2015. 



RAZSTAVE 
 
Likovna razstava. Jelka Leskovar: KRAJINE. Na ogled v knjižnici Radlje od 3. do 17. 
decembra. 
 
Likovna razstava. Likovna sekcija Kulturnega društva Radlje: ILUSTRACIJA. Na 
ogled v knjižnici Radlje od 19. decembra do 14. januarja. 
 
Razstava steklenega nakita in spominkov. Matijaž Gostečnik: IGRA V STEKLU. 
Na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 31. decembra. 
 
Filatelistična razstava ob 20. obletnici Občine Muta. Na ogled v knjižnici Muta od 
18. decembra do 20. januarja. 
 
Tematske razstave v decembru, na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 31. decembra: 

- Dušica KUNAVER, pisateljica in publicistka, 
- Praznični december v času naših babic in dedkov, 
- Otroci beremo in ustvarjamo v knjižnici; utrinki s pravljičnih ur in 

ustvarjalnih delavnic. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 
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