
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
JUNIJ 2017 

 

DEJAVNOST ZA OTROKE 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v juniju: 

30.06.2017 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA  
OTROKE in ODRASLE 

 
Torek, 6. 6. 2017, ob 10. uri v prostorih društva upokojencev Muta, Glavni trg 
27: 

BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 9. srečanje v sezoni 2016/2017. 
 
 
Četrtek, 8. 6. 2017, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del, s katerimi so odrasli likovni ustvarjalci v 

okviru JSKD sodelovali na različnih medobmočnih likovnih razstavah na območjih 
Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi in Pesnica. 
Nekaterim ustvarjalcem iz Likovne sekcije Pavza je uspel tudi preboj na državne 
tematske razstave JSKD in sicer: 
Katarina Vinko – Kolaž za sezono 2009/2010 z delom Cvet. 
Bojan Fekonja – Parafraza za sezono 2013/2014 z delom Ljudska vstaja.  
Bojan Fekonja – Kvadrat in krog, kocka in krogla za sezono 2015/2016 z delom Izvir 
življenja. 
Janko Lisjak - Kvadrat in krog, kocka in krogla za sezono 2015/ 2016 z delom 
Zemlja pleše. 
Ostali razstavljavci: Maruša Vršnik, Andrej Viher, Blanka Gričnik, Božo 
Krivokapič, Karla Dobaj, Branko Pušnik, Jože Maurič. 
 
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 3. julija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika: Bojan Fekonja: Izvir življenja 



RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje ob Dravi:  
 
Razstavni prostor knjižnice Radlje: Razstava likovnih del s katerimi so odrasli 
likovni ustvarjalci v okviru JSKD sodelovali na različnih medobmočnih likovnih 
razstavah na območjih Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi in Pesnica.  
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled od 8. junija do 3. julija. 
 
 
 
Vitrine knjižnice Radlje: Ročnodelski krožek TROBENTICE z Mute: razstava 
ročnih del in različnih unikatnih izdelkov. Krožek obiskuje povprečno 15 
udeleženk, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi tehnikami in materiali. Rade imajo nove 
izzive in se preizkusijo v novih tehnikah. To pomlad se intenzivno pripravljajo na novo 
sezono domačih pridelkov in že pridno poslikavajo kozarce za vlaganje, pri katerih 
tako ne bo najpomembnejša vsebina, pač pa tudi izgled.  
Razstava bo na ogled  od 1. do 30. junija. 
 
 
 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 

 

 


