
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2015 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 03.11.2015, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 

berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 3. srečanje v 
sezoni 2015/2016. 
 
Četrtek,  05.11.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na 9. likovni 
koloniji KOPE 2015. Med 24. in 26. julijem so na Kopah ustvarjali: Leander 

Fužir iz Črne, Stanko Brodnik (Cico) s Prevalj, Alojz Kreuh s Prevalj, Marijan Gregorc 
s Prevalj, Štefka Jesenek »Šeša« iz Slovenske Bistrice, Jožica Sobiech iz Radelj ob 
Dravi, Jože Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Drago Kopše iz Polskave,  
Anton Vodušek iz Radelj ob Dravi, in Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, Silvija Veronik iz 
Maribora, Ervin Dvoršak iz Makol, Branko Gajšt iz Sestrežje, Hilda Šmon iz 
Dravograda, Lucija Gosak iz Vuhreda, Miran Kotnik - Koči iz Prevalj.  
Glasbeni program: Marjan Valenti.  
Organizator: Alojz Erjavc, vodja kolonije, JSKD OI Radlje ob Dravi, Knjižnica Radlje.  
Razstava bo na ogled v času odprtosti knjižnice do 28. novembra 2015.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografija z odprtja izpred dveh let 

 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 9. november: šatuljica iz das mase 

☺ 23. november: nadaljevanje in dokončanje šatuljice  

Obakrat bo ves material pripravljen v knjižnici.   
 
Četrtek, 12.11.2015, ob 9:30 v domu Hmelina Radlje: 

Bralne ure za stanovalce doma Hmelina.  
Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na 
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 
 
V tednu med 16. in 21. novembrom praznujemo knjižnice in knjižničarji ob  
DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC (20. november), zato nudimo:  

UGODNOST ZA NOVE ČLANE: v tem tednu včlanjenim novim članom 

v prvem letu članstva članarino podarimo.  



Sreda, 18.11.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer: pogovor o knjigi Strah me je gratalo in srečanje z 

avtorjem Igorjem Glasenčnikom.  
Na literarnem večeru se bomo posvetili ljudskemu pripovednemu izročilu in narečjem 
v naših krajih. V knjigi so objavljene nekatere od zbranih zgodb in pripovedi, ki jih je 
avtor zapisoval na terenu – pri obiskovanju domačinov, ki so želeli sodelovati. Precej 
je srhljivih zgodb o nenavadnih in nepojasnjenih dogodkih, s katerimi so si včasih 
krajšali dolge jesenske in zimske večere – od tod tudi naslov knjige. Sporočila zgodb 
ponazarjajo ilustracije Miroslava (Mira) Hajnca, umetnika iz Radelj. 
Avtor je še pred uvodom v knjigi zapisal posvetilo: »Knjigo posvečam vsem 
preprostim ljudem, ki ohranjajo nekdanje duhovno bogastvo v teh hribih, grapah in 
dolinah severno nad Dravo – od Ojstrice do Sv. Duha.« Zaradi takšnih zbirk, izdanih 
v knjižni obliki, so vsaj drobci bogate pripovedne dediščine rešeni pred popolno 
pozabo.  
S tem literarnim dogodkom bomo obeležili Dan slovenskih splošnih knjižnic in še 
uradno spodbudili obiskovalce in bralce k sodelovanju pri bralni znački Korošci pa 
bukve beremo v tej sezoni.  
Program večera in pogovor z avtorjem bo vodila Tanja Volmajer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 26.11.2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Mateja Koširja:  
ČUDOVITA PATAGONIJA.  
Patagonija - dežela avanturizma in pustolovščin, dežela številnih ledenikov, 
neosvojenih vrhov, dežela ekstremov, estancij in belega zlata in še bi lahko naštevali, 
a Patagonija je le ena in edinstvena. Poleg svoje nepopisno lepe narave jo 
zaznamujejo tudi izredno prijazni in temperamentni ljudje, pa prijetna glasba in 
okusna hrana. Nekateri ji pravijo tudi Aljaska v malem, saj se v pokrajini pod Andi 
nahajajo najlepši nacionalni parki na svetu, katere bomo obiskali tudi mi: argentinski 
nacionalni park Los Glaciares s 30 km dolgim ledenikom Peritom Morenom in 
čudovitimi gorami (Cerro Torre in Fitz Roy), pa čilenski Torres del Paine,... 
Patagonija je tudi dežela številnih naravnih rezervatov, med katerimi s svojo 
drugačnostjo zagotovo izstopa naravni rezervat Valdes s svojimi Magellanovimi 
pingvini, orkami, morskimi sloni, kiti,... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
02.11.2015 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
03.11.2015 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.11.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
10.11.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje: 
                                

   
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            

                                                                                                        
11.11.2015 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju:  

                                                                       POHORSKE BAJKE 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 9. november: peresnica iz filca 

☺ 23. november: adventni venčki  

Za prvo delavnico bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici, za drugo delavnico 
potrebujete okraske za adventne venčke: kroglice, štoržke, trakove,… in svečke. 
 
 
Četrtek, 19.11.2015, ob 11. uri v knjižnici Radlje: 

KNJIŽNE MIŠICE v sklopu projekta  
Mladi, povabljeni v koroške knjižnice. 
Knjižne mišice = tekmovanje v merjenju knjižnih moči. Zanima nas znanje mladih, 
njihova izbira besed in poznavanje knjig. Prostor knjižnice namreč ni samo med 
policami in knjigami, ampak je povezan z našim znanjem. 
Projekt KNJIŽNE MIŠICE je nastal v sodelovanju z debatnim krožkom Gimnazije 
Ravne na Koroškem in vseh koroških splošnih knjižnic pod mentorstvom Tee Kovše 
s ciljem, da bi pritegnili mlade in spodbudili bralno kulturo med njimi. Pripravljene so 
igre po vzoru knjižnih olimpijskih iger, kjer se bo skozi različne discipline merila 
kapaciteta knjižnih mišic. Glavna tema tekmovanja so GRDE BESEDE. Na prvem 
srečanju bo preko različnih disciplin obravnavan pomen grdih besed na tematiko 
beguncev, bega in begunstva. Raziskovali bomo njihov pomen, smiselno ali 
nesmiselno uporabo ter tudi pogostost pojavljanja v literaturi.  
Na prvem srečanju bodo svoje knjižne mišice pomerili učenci iz osnovne šole 
Radlje ob Dravi. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 

30.11.2015 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



RAZSTAVE 
 
Razstava otroških del in izdelkov, ki so jih v jesenskem času izdelovali otroci iz 
vrtcev: Brezno, Podvelka, Ožbalt in Kapla. Na ogled v knjižnici Podvelka do 
naslednje razstave, ki jo bodo vzgojiteljice in otroci pripravili v zimskem času. 
 
Razstava ilustriranih zgodb za lepše življenje. Avtorji zgodb so člani medmrežne 
skupine »tbmko«, avtorica ilustracij pa Petra Placet.  Zgodbice so namenjene vsem 
generacijam. Nastale so z namenom, da olepšajo življenje bralcu, bralki in da dajo 
človeku novih moči in energije. Snov za zgodbe so v skupini črpali iz življenja in 
narave.  
Vabljeni k ogledu razstave v knjižnici Muta od 2. do 30. novembra. 
 
Razstava unikatnega nakita Olge Knuplež. Gospa Olga ustvarja že vrsto let. 
Oblikovanje nakita je njena strast. Spremlja trende in novosti, nove materiale in 
tehnike. Zelo rada se udeleži delavnic, sejmov, prebira knjige in revije z željo, da se 
nauči in spozna kaj novega. Paleta njenih izdelkov je zelo pestra: od pravih malih 
umetnin iz drobnih perlic, do nakita, izdelanega iz različnih mas, kjer so postopki 
izdelave daljši in zahtevnejši.  
Na ogled v vitrinah knjižnice Radlje od 2. do 30. novembra. 
 
Razstava likovnih del, nastalih na 9. tradicionalni likovni koloniji KOPE 2015. 
Na ogled v knjižnici Radlje od 5. do 28. novembra. 
 
Tematske razstave v novembru, na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 30. novembra: 
- Strah me je gratalo – zgodbe iz knjige Igorja Glasenčnika in ilustracije Mira 
Hajnca, 
- 16. november: mednarodni dan STRPNOSTI. 

 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


