
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
MAJ 2016 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MAJU:  
03.05.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.05.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki, 
10.05.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
11.05.2016 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
16.05.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici: 
                                

 
 
                                                                                                           

                                            
 
                                            
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 

31.05.2016 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 

 
Prvi torek v mesecu: 3. 5. 2016, 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 9. srečanje v 
sezoni 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Četrtek, 5. 5. 2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Postavitev in odprtje likovne razstave BREZMEJNO - 
SINIRSIZ – BOUNDLESS.  
Akademski slikar AHMET ÖZEL iz Istanbula je zasnoval likovni projekt Boundless 
(Brezmejno) v smislu povezovanja umetnikov različnih evropskih narodov po raznih 
mestih v enotnem razstavnem prostoru, vključujoč dežele kot so Anglija, Bolgarija, 
Rusija, Slovenija in Turčija, v skladu z lastno mislijo, da je "največja moč, ki 
oblikuje današnji čas, brez dvoma komunikacija". Projekt, ki v slovenski fazi 
vključuje tudi avtorje iz Avstrije in Hrvaške, pa je zaradi najnovejše migracijske krize 
še dodatno pridobil na pomenu. Umetniki so za razstavo ustvarili popolnoma nova 
dela z drugačno motiviko, četudi na isto tematiko, kar pomeni, da ne gre za prenos ali 
podvajanje razstav, marveč za popolnoma novo fazo tega, v Turčiji zasnovanega 
mednarodnega projekta, privlačnega tudi za tuje obiskovalce, saj gre za zanimiv 
multikulturni dogodek.      
Sodelujoči umetniki:  
SLOVENIJA: Igor Banfi, Apolonija Simon, Matej Pečnikar, Anka Krašna, Lucija 
Stramec, Irena Orel, Tina Konec, TURČIJA: Ahmet Özel, Müfit Işler, RUSIJA: 
Aleksandr Belugin, VELIKA BRITANIJA: Svetlana Elantseva Southorn, Helen 
Svetlana Williams, BOLGARIJA: Svetlozar Nedlev, AVSTRIJA: Christine Kertz, 
Theresia Fauland-Nerat, Florinda Ke Sophie in HRVAŠKA: Smiljana Šafarić, 
Gordana Kovačić Macolić, Slaven Macolić, Ivan Mesek. 
Organizacija: Manica Ferenc, Galerija Družina,  
Iniciator in kustos turškega projekta: Ahmet Özel, 
Kustos slovenskega projekta: Mario Berdič.  
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 31. maja. 
 
 
Torek, 10. 5. 2016, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Jerneje Jošar:  
EKOLOŠKO VRTNARJENJE ZA VSAKOGAR. 
Bi želeli vrtnariti in si pridelati svežo zelenjavo, pa ne veste, kako bi se stvari lotili? 
Vas skrbi, da zadevi zaradi pomanjkanja časa ne bi bili kos? Morda pa že vrtnarite in 
potrebujete samo še nekaj napotkov in usmeritev?  
Avtorica napoveduje, da bo s pridobljenim znanjem vaša nadaljnja pot v svet 
trajnostnega ekološkega vrtnarjenja ob upoštevanju nekaj pravil in zakonitosti, ki 
veljajo v naravi, samo še sprostitev in užitek.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Četrtek, 19. 5. 2016, v knjižnici Radlje: 

RADI PIŠEMO Z ROKO – akcija v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja. 
Ob razstavi in izpostavljenih knjigah na temo pisanja z roko bomo obiskovalce 
obveščali o pomenu pisanja z roko in spodbujali, da kaj napišejo ali prepišejo in ta 
rokopis prispevajo za razstavo. V času odprtosti knjižnice bomo na otroškem oddelku 
tudi predvajali film z naslovom »Radi pišemo z roko«. Čeprav živimo v dobi domala 
vsemogočih tiskalnikov in ob številnih naborih najrazličnejših pisav, ima z roko 
napisano besedilo še vedno visoko vrednost. Sploh kakšno posvetilo, zahvalo ali 
voščilo, ki je napisano z roko, dojemamo zaradi neposrednega stika in truda 
pišočega, kot bolj pristno in iskreno.  
Tematska nosilka pobude je mag. Marijana Jazbec, Grafologika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 26. 5. 2016, 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. 
 

 
RAZSTAVE 

 
Knjižnica Radlje ob Dravi:  
 
RAZSTAVNI PROSTOR: likovna razstava BREZMEJNO - BOUNDLESS. Na ogled 
od 5. do 31. maja. 
 
KNJIŽNICA: tematska razstava RADI PIŠEMO Z ROKO. Na ogled od 3. do 31. maja. 
 
VITRINE: razstava »Mesec ljubezni 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 vzorcev ter barvnih kombinacij in oblik. Na 
ogled od 3. do 31. maja. 
 
OTROŠKI ODDELEK: razstava ob mednarodnem dnevu mladinske književnosti 
NEKOČ JE … (BILA KNJIŽNICA) - ter povabilo otrokom in mladim, da v likovnih 
delih ali literarnih prispevkih opišejo svoje dogodke in izkušnje ob obiskovanju 
knjižnice. Vse prispevke bomo razstavili v naših knjižnicah. Na ogled od 2. do 31. 
maja. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


