
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2016 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
 

Bralna dogodivščina za predšolske otroke:  
SOVICA PUHICA SE ŽE VESELI PRAZNIKOV !!! 
Zato bi rada preživela ves veseli december med otroki in se učila, igrala, ustvarjala, 
okraševala, pekla piškote, poslušala pravljice, pela, … Njena največja želja ta 
december je, da bi videla čim več različnih okraskov, s katerimi boste otroci okrasili 
svoje domove, okna, dreveščke in pričarali praznično vzdušje.  
Otroci, poglejte v knjižnici v njeno duplino: če je prazna, je Puhica že pri kom na 
počitnicah, če pa je sovica v knjižnici, lahko z vami preživi nekaj veselih dni. V njeno 
spominsko knjigo pa narišite, kako ste praznično okrasili svoj dom. 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
05.12.2016 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki, 
06.12.2016 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
12.12.2016 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici, 
13.12.2016 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,                                                                                                
14.12.2016 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
 
Tokrat drugi in tretji ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 12. december: snežaki iz nogavice 

☺ 19. december: praznični okraski in krasitev knjižnice 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru: 

30.12.2016 – 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: 06.12.2016, ob 12. 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 2016/2017. Tokrat se dobimo ob 12. uri, ker bomo s prijetnim druženjem 
zaključili koledarsko leto. 
 
 
Tokrat drugi in tretji ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺  12. december: izdelovanje voščilnic in darilnih škatlic iz kartona in papirja.  

☺ 19. december: nadaljevanje izdelovanja voščilnic in darilnih škatlic iz papirja. 

Udeleženci prinesejo osnovne pripomočke za obdelavo papirja in kartona: ravnilo, 
škarje, tapetniški nož, svinčnik, lepilo.  
 
Četrtek, 15.12.2016, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE v domu za starejše občane. Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se  

s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in se 
družijo. 
 
Četrtek, 15.12.2016, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Ljube Južnič: POD OKRILJEM 
KAPUCINKE. Rože, hrana za dušo.  
Pod okriljem kapucinke je energijska knjiga o živih rožah iz babičinega vrta, ki 
nagovarjajo dušo k harmoniji bivanja, človeka podpirajo pri vsakem dihu.  
Iz osebnih izkušenj avtorica opisuje različne vidike pomena živih rož v našem 
vsakdanjiku. Vstopili bomo v pokrajino, kjer kraljujejo rože in kot Alica v čudežni 
deželi razkrivali druge sloje bivanja, ga dojeli z vsemi svojimi čuti. V tem našem 
čarobnem popotovanju bomo spoznavali rože po plasteh, od zunanje barve, oblike, 
vonja se bomo počasi spustili globlje, do bistva rože, do njenega poslanstva: da nam 
zdravi dušo in telo, kot to pripovedujejo ženske iz različnih krajev Slovenije in onkraj 
njenih meja. Učili se bomo korake drugačnega jezika, jezika intuicije, ki nam bo odprl 
razumevanje sveta narave, tega širšega prostranstva, katerega del smo tudi mi, v 
nenehni povezavi z vsemi živimi bitji, z zemljo in s kozmosom. Napisana je od srca, v 
globoki želji, da bi ponovno vzpostavili pristen stik z naravo, se vrnili k sebi, v svoj 
pravi dom. Na tej poti so rože naše sopotnice in učiteljice. V rožnem vrtu nam vsak 
trenutek znova ponujajo paradiž. Poskusite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 

Knjižnica Radlje: razstavni prostor:  
Razstava slik, nastalih na 10. likovni koloniji KOPE 2016, ki je pod vodstvom 
Alojza Erjavca in pokroviteljstvom podjetja Vabo potekala med 1. in 3. julijem.  
Razstavlja 17 umetnikov iz Slovenije. Razstava bo na ogled do 13. decembra. 
 
 
Knjižnica Radlje: vitrine: 
Razstava miniaturnih razpel iz lesa, ki jih je oblikoval rezbar Simon Rutnik. 
Rezbar in kipar rezbari že od mladih let. Majhna razpela izdeluje od leta 2002. 
Izdelana so iz različnega lesa, saj je njegov način dela tak, da jih izdela iz kosa lesa, 
ki že sam po sebi narekuje motiv. Pravi, da kos lesa le dodela in mu da končno 
podobo. 
Razstava bo na ogled od 1. do 31. decembra. 
 
 
Knjižnica Radlje: tematska razstava: 
DECEMBRSKI PRAZNIKI pri nas in drugod po svetu. 
Zaključek koledarskega leta in začetek novega, verski prazniki, običaji in navade v 
tem obdobju leta, ko so dnevi najkrajši, obstajajo od nekdaj, prav tako pa se 
spreminjajo zaradi različnih vplivov. Zanimivo je vedeti, kako ta čas leta doživljajo v 
drugih kulturah. 
 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


