
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2017 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
02.10.2017:  
ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki,  
03.10.2017:  
torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
09.10.2017: 
ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,                              
10.10.2017:  
torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje, 
11.10.2017:  
sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju. 
                                                                                                                                                                                             

 
7.10.2017 - sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstava za otroke in ustvarjalna delavnica.  
Pripovedka o zrcalcu, ki ga je nekdo izgubil na gozdni jasi, je navdihnila mnoge 
ustvarjalce. Tokrat bomo videli in slišali spet nekoliko drugačno predstavitev zanimive 
in šaljive zgodbe. Po predstavi bomo še ustvarjali in se igrali.  
 
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje. Udeležba je brezplačna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 9. oktober: posodica iz das mase 

☻ 23. oktober: zapestnice prijateljstva.  

 
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru: 

30.10.2017 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

2.10.2017,  ponedeljek v vseh enotah knjižnice: 

ZAČETEK ZBIRANJA PRIJAV sodelujočih pri bralni znački za 
odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO.  
Prijavite se lahko v vseh enotah Knjižnice Radlje. Branje knjig bo potekalo do 
aprila 2018, ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s slovenskim pisateljem ali 
pisateljico. Vsi bralci, ki bodo v tem obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega 
seznama, bodo na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado in praktično darilo. 
Korošci pa bukve beremo je skupen projekt promocije branja za odrasle v vseh 
koroških knjižnicah. 
Več informacij dobite v posamezni knjižnici. 
 
 
3.10.2017 - torek, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, namenjena starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Vabljeni na 1. srečanje v sezoni 2017/2018. 
 
 
5.10.2017 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Bojce Januš: HOMEOPATIJA ZA RASTLINE NA 
BALKONU, VRTU IN NJIVI.  
Homeopatija za rastline je mlada veja homeopatije, ki pa se tudi v Sloveniji čedalje 
bolj uveljavlja, ker ima pred drugimi (zlasti fitofarmacevtskimi) metodami številne 
prednosti: cena, učinkovitost, vpliv na okolje ... Med drugim bomo na predavanju 
izvedeli: v čem se homeopatija za rastline razlikuje od homeopatije za ljudi in živali, 
ali lahko pripravke naredimo sami, kako pravilno uporabljamo homeopatske pripravke 
za rastline, kateri so in za katere bolezni, škodljivce in rastline … Predavateljica nam 
bo tudi praktično prikazala pripravo homeopatskega pripravka za rastline in z nami 
delila izkušnje uporabnikov in praktične primere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ 9. oktober: oblikovanje naravne dekoracije za vaze, lončke in razno embalažo z 

uporabo jute in različnih vrvic, 

☻ 23. oktober: nadaljevanje in dokončanje steklene in druge embalaže, odete v 

naravno dekoracijo.  
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 



12.10.2017 – četrtek, ob 18. uri v knjižnici Radlje: 

Odprtje 11. razstave del, nastalih na likovni koloniji KOPE 2017. 
 
Razstavljajo:  Stanislav Brodnik Cico s Prevalj,  Igor Dolenc iz Ribnice na 
Dolenjskem, Alojz Erjavc iz Radelj ob Dravi, Leander Fužir iz Črne, Branko Gajšt 
iz Sestržja, Marijan Gregorc s Prevalj, Štefka Jesenek »Šeša« iz Slovenske 
Bistrice, Drago Kopše iz Polskave, Alojz Krevh s Prevalj,  Vojko Kumer iz 
Oplotnice, Franjo Marošek iz Dravograda, Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi,  
Marjan Špingler iz Vurberga in Anton Vodušek iz Radelj ob Dravi. 
Program:  Otroška folklorna skupina OŠ Radlje ob Dravi z mentoricama Milko in 
Lilijano. 
Pozdrav:  župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan Bukovnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizator: Alojz Erjavc - vodja kolonije, JSKD OI Radlje ob Dravi, Knjižnica Radlje.  
 
 

RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
14. september - 7. oktober: tematska likovna razstava VELIKA ČRTA. Organizator: 
JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje. 
 
12. oktober – 30. december: razstava likovnih del, nastalih na 11. likovni koloniji 
KOPE 2017. Organizator: Alojz Erjavc, JSKD OI Radlje ob Dravi in Knjižnica Radlje. 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
razstava »Jesen 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 2. do 30. 
oktobra. 
 
Knjižnica Radlje - tematska razstava v oktobru: 

- 31. oktober: dan reformacije, ki je Slovencem s Primožem Trubarjem 
prinesla prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo imenovanje pojma 
Slovenec. 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


