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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MAJU:  
 
04.05.2015 - ponedeljek, ob 16. uri  
v knjižnici v Podvelki,  
 
05.05.2015 - torek, ob 16. uri  
v knjižnici na Muti, 
 
11.05.2015 - ponedeljek, ob 16. uri  
v knjižnici v Vuzenici, 
 
12.05.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri  
v knjižnici Radlje, 
 
13.05.2015 - sreda, ob 16. uri v  
knjižnici Ribnica na Pohorju:                                                                                                                           

 
Torek, 12. 05. 2015, ob 17:30 v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige NAŠE OTROŠTVO V BESEDI IN SLIKI,  
ki so jo napisali in narisali otroci iz vrtca Vuhred s Franjo in Alenko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Četrtek, 28. 05. 2015, ob 18. uri v osnovni šoli Muta: 

VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob 
dobrih knjigah s kulturnim programom učencev osnovne 
šole Muta. Učenci bodo predstavili projekt branja in pogovora o aktualnih temah 

z gosti, ki je potekal v tem šolskem letu. Pri projektu smo sodelovali Osnovna šola 
Muta in Knjižnica Radlje ob Dravi. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 

29.05.2015 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 05. 05. 2015, 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 8. srečanje v 
sezoni 2014/2015. 

 
Četrtek, 07. 05. 2015, ob 12. uri v knjižnici Radlje: 

Postavitev razstave IGRA V STEKLU  Matijaža Gostečnika – 
mojstra oblikovanja stekla. 
Mojster oblikovanja stekla Matijaž Gostečnik ustvarja v Slovenj Gradcu že več kot 15 
let. Njegov umetniški naboj se zrcali v unikatnih umetniških steklenih izdelkih 
mentorja Klavdija Tutta, magistra likovnih umetnosti. Njegov opus zajema tudi izdelke 
domače in umetne obrti z lastnim oblikovanjem inovativnih kreacij. Na svoji 
ustvarjalni poti si je prislužil kopico certifikatov domače in umetne obrti in več priznanj 
za inovativne dosežke.  
Imel je več razstav s Klavdijem Tutto za ciklus steklenih skulptur »Polifemovo oko« 
ter  več samostojnih razstav po Sloveniji in tujini. Vseskozi je udeleženec bienalnih 
razstav domače in umetne obrti v Slovenj Gradcu in Ljubljani. Njegovi izdelki so 
protokolarna darila, tako na državnem kot tudi lokalnem nivoju. Sodeluje z znano 
modno kreatorko magistrico Stanko Blatnik s stekleno modno opremo oblačil. Sedaj 
postavlja tudi manjše mobilne razstave steklenih dekorativnih krožnikov, kot opreme 
za notranji interier, steklenega nakita Polifemovo oko ter steklenih skulptur in 
spominkov pod imenom »Igra v steklu« na raznih lokacijah javnih prostorov (avle, 
knjižnice, domovi starejših, banke, atriji …) 
Z veseljem sprejme obiskovalce v svojem osebnem ateljeju in delavnici, vendar s 
predhodno najavo na telefon 041 668 207. 
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled od 7. do 30. maja. 
 

 
Četrtek, 21.05.2015, 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. 
 
Petek, 29. 05. 2015, ob 19. uri v Knjižnici Muta: 

Literarni večer V ZAVETJU BESED – javno branje izbranih 
del z glasbenim programom. 
Revija Mentor letno razpisuje literarni natečaj za starejše avtorje, ki pišejo v 
slovenskem jeziku. Avtorji lahko sodelujejo s svojimi še neobjavljenimi pesniškimi, 
proznimi in dramskimi besedili. Potekla bodo regijska srečanja in eno izmed njih bo 
tudi na Muti, kje bo za avtorje med 16. in 18.30 uro potekala literarna delavnica. 
Delavnica je namenjena predvsem analizi poslanih besedil in pogovoru o literarnem 
ustvarjanju nasploh in jo bo vodila Liljana Klemenčič. Med avtorji, ki jih bodo 
nominirali strokovni spremljevalci regijskih srečanj, bo državna selektorica Dragica 
Vesković izbrala osem finalistov. Izbrani avtorji bodo povabljeni na državno srečanje 
starejših literatov. Besedila izbranih avtorjev pa bodo objavljena tudi v zborniku V 
zavetju besed.  
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.  
 



RAZSTAVE 
 
Razstava »Poletju naproti z unikatnim nakitom Kleopatre ART«, na kateri bo 
Klavdija Šeneker predstavila svoje unikatne izdelke. Avtorica svoj hobi najbolje 
predstavi z izdelki, na kratko pa tudi z besedami:« Ročno izdelan unikatni nakit, ki 
riše na glave, prste, vratove in zapestja žensk, punc in deklet pridih ljubkosti, 
ženskosti, elegance, unikatnosti in opaznosti. Nakit bo pri vas pritegnil poglede zaradi 
svoje barvitosti, igrivosti, nenavadnih vzorce ter barvnih kombinacij in oblik. 
Na ogled v razstavnih vitrinah knjižnice Radlje od 4. do 30. maja. 
 
 
Razstava IGRA V STEKLU Matijaža Gostečnika, mojstra oblikovanja stekla. Na 
ogled v knjižnici Radlje od 7. do 30. maja. 
 
 
Razstava o zdravilnih zeliščih in začimbah. Na ogled v knjižnicah: Muta, Podvelka, 
Ribnica na Pohorju in Radlje med 11. majem in 6. junijem.  
 
 
Tematske razstave v maju, na ogled v knjižnici Radlje: 

- 15. maj: svetovni dan DRUŽINE, 
- 31. maj: svetovni dan ŠPORTA. 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


