
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2017 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 

PRAVLJICA POTUJE v 
NOVEMBRU:  
 
06.11.2017 - ponedeljek, ob 16. uri,  
v knjižnici v Podvelki, 
 
07.11.2017 - torek, ob 16. uri  
v knjižnici na Muti, 
 
13.11.2017 - ponedeljek, ob 16. uri  
v knjižnici v Vuzenici, 
 
14.11.2017 - torek, ob 10. in ob 16. uri,  
v knjižnici Radlje, 
 
15.11.2017 - sreda, ob 10. uri,  
v knjižnici Ribnica na Pohorju.  
 
                      
                                                                                                         
 
Dva ponedeljka v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 6. november: nahranimo ptičke 

☺ 20. november: adventni venčki in praznične dekoracije 

Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 
Torek, 7.11.2017, 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. 
V tem sklopu Knjižnih mišic bomo med knjižnimi policami iskali recepte za zdravo 
življenje. Najprej prepoznamo simptome in določimo bolezen. Naslednji korak je 
zdravljenje in iskanje primernega zdravila. Spoznavali bomo različne kategorije 
knjižnega gradiva ter pripravili knjižno »tableto« za skorajda vsako situacijo v 
življenju.  
Tudi na tokratnem srečanju bodo svoje knjižne mišice pomerili učenci iz osnovnih šol: 
Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno, Kapla in Ribnica na Pohorju. Zmagovalna 
ekipa prejme tudi nagrado. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 

30.11.2017 – četrtek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
V mesecu novembru – ob praznovanju DNEVA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC  

nudimo UGODNOST ZA NOVE ČLANE:  
v novembru včlanjenim novim članom prvo letno članarino PODARIMO. 

 
Dva ponedeljka v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 6. november: nakit iz polimerne mase (fimo ali kato ali pardo) 

☺ 20. november: nadaljevanje in dokončanje nakita  
Tako material kot orodje bo pripravljeno v knjižnici. Udeleženci pa lahko seveda prinesejo svojo 
polimerno maso v več barvah in  orodje za obdelavo mase.  

 
Prvi torek v mesecu: 7. november 2017, ob 10. uri v KNJIŽNICI MUTA: 

BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 

berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 2. srečanje v 
sezoni 2017/2018. 
 
Sreda, 8. november 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Dotik: povezava uma, telesa in duha. Kaj se dogaja 
z nami med masažo? 
O dotiku, reakciji, psihofizičnem prepletanju, masaži, izbiri maserja in še več bomo 

govorili na interaktivnem predavanju, ki ga bo vodila maserka Martina Vajs, 
BA.pth., specializantka gestalt psihoterapije, s svojimi sodelavkami. 
Naš prvi jezik sporazumevanja je dotik, ki je prirojena lastnost človeškega bitja z 
izjemnim zdravilnim učinkom. Dotik nam je naraven, poznan. Z masažo preko dotika 
in posebnih tehnik sprožimo procese v telesu in aktiviramo naš celoten organizem 
tudi na drugih ravneh. Te se med seboj prepletajo in vplivajo ena na drugo. S tem 
prebujamo naš nezavesten um, telesni spomin, naš vir informacij ter osvobajamo 
čustva in telo. 
 
Četrtek, 16. november 2017, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Marinke Dretnik: GRUZIJA. 
Popotnica nas bo tudi tokrat popeljala na nekoliko drugačno potovanje, osredotočeno 
na neokrnjeno lepoto strmih pobočij visokega Kavkaza, zelene Gruzije, cvetočih 
travnikov, odmaknjenih vasic, kjer je življenje prijaznih ljudi tako drugačno in hkrati v 
marsičem podobno življenju v odmaknjenih predelih po vsem svetu. Bolj »turistične« 
popotnike bo prepričala s predstavitvijo odlične lokalne hrane in znamenitih mest, kot 
je Gori, rojstni kraj Stalina, bolj aktivne popotnike pa s predstavitvijo izkušnje s 
trekinga. Dobrodošli torej vsi radovedni popotniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar 

nekaj dni. Pridružite se nam na tednu razstav, predstavitev, delavnic  

in dogodkov na izbrano temo dneva! 

 

PONEDELJEK, 20. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:  
Vabljeni k vpisu med člane knjižnice! Ves mesec november novo vpisanim članom 
podarimo prvo letno članarino. Vsi novi člani, ki se boste vpisali na Dan slovenskih 
splošnih knjižnic, pa ob vpisu dobite še DARILO.  
 
TOREK,  21. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah: 
Razstava Slovenskih TOP 10. Razstava gradiva, ki je bilo v zadnjih letih najbolj 
iskano in največkrat izposojeno v slovenskih knjižnicah.  
 
SREDA, 22. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah: 
Razstava Zgodovina in zanimivosti mojega kraja. Razstavljeno bo gradivo, ki 
predstavlja naše kraje, znamenitosti, pa tudi zgodbe domačinov.  
Ta dan tudi zbiramo v vseh naših knjižnicah gradiva o naših krajih: knjige, revije, 
razglednice, brošure. Prinesite gradivo v knjižnico, kjer ga bomo ustrezno arhivirali in 
vpisali v slovenski knjižnični katalog. Tako bo čim več domoznanskega gradiva 
postalo dostopno vsem uporabnikom knjižnice.  
 
ČETRTEK, 23. november: V KNJIŽNICI NISO SAMO KNJIGE, so tudi različni 
dogodki: 
 
ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 
BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. Knjižničarke iz Knjižnice Radlje 
se  s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo in 
se družijo. 
 
ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
Predstavitev knjige: Noah Charney: SLOVENOLOGIJA in pogovor z avtorjem. 
Noah Charney je ameriški umetnostni zgodovinar, ki že vrsto let živi v Sloveniji, v 
Kamniku, kjer si je ustvaril tudi družino. Ves čas je aktivno vključen v slovenski 
kulturni in družabni prostor. Poleti 2017 sta v slovenski in v angleški različici izšli 
njegovi knjigi o Sloveniji z naslovom Slovenologija – Življenje v najboljši deželi na 
svetu in popotovanje po njej in pa Večni arhitekt – Življenje in delo Jožeta 
Plečnika, modernističnega mistika. V prvi se posveča Slovencem in življenju v 
deželi na sončni strani Alp ter odkriva, kaj vse ga je prepričalo, da je v Sloveniji ostal, 
v drugi pa izriše svojevrsten portret Jožeta Plečnika, ki ga je, skupaj z njegovim 
delom, raziskoval tudi v svoji doktorski disertaciji.  
Z avtorjem se bo pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik.  
S tem literarnim dogodkom bomo še uradno spodbudili obiskovalce in bralce k 
sodelovanju pri bralni znački Korošci pa bukve beremo v tej sezoni.  
 
PETEK, 24. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah: 
Razstava Modrost za mladost. Razstava najbolj branih knjig za otroke in mlade 
skozi čas. Na razstavi boste prepoznali številne knjige, ki so spremljale otroštvo in 
mladost številnih generacij in izvedeli zanimive podatke o njih, tudi to, kaj jih je 
naredilo »brezčasne« in večno aktualne. 



RAZSTAVE 
 
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 izdelkov in predstavitev Kmetije tete Lene iz Ribnice na Pohorju. Na 
ogled od 2. do 30. novembra. 
 
Knjižnica Radlje - tematske razstave v novembru: 
  

- 31. oktober: dan reformacije, ki je Slovencem s Primožem Trubarjem 
prinesla prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo imenovanje pojma Slovenec. 
Na ogled od 2. do 17. novembra. 

 
- SLOVENSKIH TOP 10 – razstava gradiva, ki je bilo v zadnjih letih v 

slovenskih in v naši knjižnici najbolj iskano in izposojeno. Na ogled v 
knjižnicah od 20. novembra do 31. decembra. 

 
- ZGODOVINA IN ZANIMIVOSTI MOJEGA KRAJA – razstava gradiva, ki 

predstavlja naše kraje, znamenitosti, pa tudi zgodbe domačinov. Na ogled v 
knjižnicah od 20. novembra do 31. decembra. 

 
- MODROST ZA MLADOST – razstava najbolj branih knjig za otroke in mlade 

skozi čas. Na ogled v knjižnicah od 20. novembra do 31. decembra. 
 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 


