
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2016 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
20. novembra praznujemo DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC, zato v 
novembru včlanjenim novim članom PODARIMO prvo letno članarino.  
 
Četrtek, 03.11.2016, ob 18. uri v Knjižnici Muta: 

Odprtje razstave fotografij Kristla Valtla: NAŠE VODE – 
NAŠE ŽIVLJENJE. 
Voda in vode v najrazličnejših oblikah v naravi: studenci, potoki, mlake, jezera, 
reke,… so resnično vir življenja. Kje so že nekdaj postavili hišo, hlev, kmetijo? Kje so 
zrasli gospodarski objekti, ki so pomenili preživetje: mlini, žage,… Tudi danes so 
vedno pogostejši, pa čeprav umetno ustvarjeni studenčki, potoki, ribniki, bazeni v 
neposredni bližini naših bivalnih prostorov. Voda je vir življenja in navdiha od nekdaj, 
kar nazorno prikazuje najnovejša razstava, zbrana in izbrana iz bogatega 
fotografskega arhiva dokumentalista, upokojenega novinarja in aktivnega fotografa 
Kristla Valtla. 
Odprtje bo spremljal kulturni program. 
Razstava bo na ogled do 30. novembra v času odprtosti knjižnice na Muti. 
 
 
Prvi torek v mesecu: 08.11.2016, ob 10. uri v prostorih 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 2. srečanje v 
sezoni 2016/2017. 
 
Četrtek, 10.11.2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Toneta Partljiča: NEBESA POD 
POHORJEM.  
Knjiga je sicer satirično zabavna, a tudi družbeno aktualna in otožno čustvena ter se 
ukvarja z gospodarskimi prevarami, samomori, zavarovalninami in celo s 
pornografskimi filmi.  
Z avtorjem TONETOM PARTLJIČEM se bo pogovarjal urednik založbe Litera 
Orlando Uršič.  
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 14. november: okrasne posode, šatuljice in nakit iz revijalnega papirja 

☺ 28. november: nadaljevanje in dokončanje posode, nakita in šatuljice  

Udeleženci prinesejo prospekte in revije, ostalo bo pripravljeno v knjižnici.   
 
Četrtek,  17.11.2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

ODPRTJE RAZSTAVE likovnih del, nastalih na 10. likovni 
koloniji KOPE 2016.  
Med 1. in 3. julijem je na Kopah pod vodstvom Alojza Erjavca potekala že 10. 
likovna kolonija. Razstavljajo: Leander Fužir, Alojz Krevh, Marijan Gregorc, Štefka 
Jesenek »Šeša«, Jožica Sobiech, Drago Kopše, Anton Vodušek, Alojz Erjavc, Silvija 
Veronik, Branko Gajšt, Lucija Gosak, Vojko Kumer, Franjo Marošek, Štefan Bobek in 
Marjan Dolenc.  
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 13. decembra.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fotografija z odprtja izpred treh let 

 
 
Četrtek, 24.11.2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Igorja Fabjana: LITVA, LATVIJA, 
ESTONIJA IN JUŽNA FINSKA.  
Popotnik in predavatelj priznava, tudi sam ni vedel katera izmed treh baltskih držav 
leži najjužneje, čigava prestolnica je Talin in kaj lahko pričakuje v nekdanjih 
republikah Sovjetske zveze. Tudi njega je presenetila pokrajina ob Baltskem morju, ki 
je posejana s številnimi zanimivostmi: srednjeveška mesta, Gora križev, peščeni 
Kurski polotok, kilometrske plaže, jantar,  latvijski gradovi z duhovi, estonski otoki…  
Skupaj se bomo podali tudi v vse tri prestolnice, ki so zaradi svoje izjemne arhitekture 
uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine, za povrh pa še na finsko 
avtonomno otočje Aland in v mesto Turku, ki je bilo leta 2011 Evropska prestolnica 
kulture. Poseben čar so potovanju dodali domačini, ki še zdaleč niso le »hladni 
severnjaki…« 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
07.11.2016 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
08.11.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
14.11.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
15.11.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje, 
16.11.2016 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju:  
 
                                

   
 
                                                                                                           

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

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 14. november: sovice iz storžkov 

☺ 28. november: adventne dekoracije  

Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
Četrtek, 22.11.2016, 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.  
Na tretjem srečanju bodo svoje knjižne mišice pomerili učenci iz osnovnih šol: Radlje 
ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno, Kapla in Ribnica na Pohorju, tema srečanja pa 
bo v znamenju iskanja izgubljenih knjig. Vse življenje iščemo pravo knjigo, 
tisto, ki nam bo zapolnila življenje. Mogoče jo najdemo, mogoče pa jo kar sami 
napišemo. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 

30.11.2016 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



RAZSTAVE 
 
- Razstava unikatnega nakita v vitrinah: 
Natalija Ternik in Boštjan: unikaten nakit iz lesa in kristalov. Uporaba naravnih 
materialov pove veliko o njuni predanosti okolju in konceptu enostavnega življenja. 
Zavedata se mističnih, duhovnih in zdravilnih lastnosti materialov, ki jih ročno 
oblikujeta v nakit posebnih oblik in globljega pomena. 
Alja Günther: cikel unikatnega nakita oblikovanega iz orehovih korenin, ki je z 
ljubeznijo ročno obdelan in zaščiten s čebeljim voskom. Pri obdelavi kreativka sledi 
teksturi lesa, s čimer poudarja njegovo kompleksnost in pomembnost. 
Majda Cerjak: tkani pasovi. Pri svojem delu uporablja navdih v prazgodovini, 
tisočletja stare tehnike tkanja zaživijo v uporabi naravnih materialov in naravnih 
barvil.  Pri rekonstrukciji prazgodovinskih statev kot članica rekonstrukcijske skupine 
»pleme Serreti« sodeluje tudi z Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož.  
Irena Bezjak: bakren nakit. Simboli niso samo preproste linije v prostoru, danes 
vemo, da so tudi energijska biopolja. Vse to znanje in radovednost po oblikovanju 
materiala ustvarjalka vgradi v svoje izdelke nakita. Njene spirale niso samo lepe, so 
tudi stimulativne za telo in dušo. 
Na ogled v vitrinah knjižnice Radlje od 2. do 30. novembra. 
 
- Razstava likovnih del, nastalih na 10. tradicionalni likovni koloniji KOPE 2016. 
Na ogled v knjižnici Radlje od 17. novembra do 13. decembra. 
 
- Tematske razstave v novembru, na ogled v knjižnici Radlje od 2. do 30. 
novembra: 
 

- Tone Partljič, slovenski pisatelj, dramatik, predmetni učitelj, scenarist, 
politik. Avtor številnih zgodb, romanov, slikanic, dramskih besedil,… za 
najširšo publiko. Našim bralcem je še posebej blizu, saj je svoja prva 
učiteljevanja opravljal prav v naših krajih: na Sv. Treh kraljih, v Vuzenici 
in v Ribnici na Pohorju.  

 
- 16. november: mednarodni dan STRPNOSTI. 

 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


