
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2018 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
 
02.10.2018:  
torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
 
10.10.2018:  
sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju,  
 
22.10.2018:  
ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki. 
                                                                                                                                                                   

 
6.10.2018 - sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstava za otroke in ustvarjalna delavnica.  
Pripovedka o prelepi deklici s snežno belo poltjo in kot oglje črnimi lasmi je navdihnila 
že mnoge ustvarjalce. Tokrat nam bodo Sneguljčico predstavili sodelavci in 
vzgojiteljice iz vrtca Vuzenica. Po predstavi bomo še ustvarjali in se igrali – čisto tako 
kot si želimo preživeti sobotno dopoldne v tednu otroka.  
Organizator: Društvo prijateljev mladine Radlje in VGC Dogaja se! Udeležba je 
brezplačna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretji in peti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 15. oktober: jesenska dekoracija, 

☻ 29. oktober: strašljivi pajkci za noč čarovnic.  

 
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
20.10.2018 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Ustvarjalna delavnica za otroke – poteka sočasno s predavanjem Špele 

Kresnik: Kako obvladati stres in najti mir ter zadovoljstvo z namenom, da je udeležba 
na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki.  
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru: 

30.10.2018 – torek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

1.10.2018,  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 2019, 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. 
 
2.10.2018 - 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 2018/2019.  
Predstavili bomo bralno značko za odrasle v novi  sezoni, glavni temi pa bosta Ivan 
Cankar in krajše zgodbe ter pesmi  pisateljice domačinke Ane Uršej. 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ 15. oktober: jesenska dekoracija, 

☻ 29. oktober: nadaljevanje in dokončanje jesenske dekoracije.  

Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
 
18.10.2018 - četrtek, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, namenjena starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Po daljšem premoru vabljeni v knjižnico Radlje na 1. srečanje v sezoni 
2018/2019. 
Predstavili bomo bralno značko za odrasle v novi  sezoni. V nadaljevanju bo potekal 
pogovor o knjigi Nevidna nit. Pogovor bo usmerjala in vodila Breda Bobovnik.  
 
 
18.10.2018 – četrtek, ob 18. uri v galeriji Knjižnice Radlje: 

Odprtje 12. razstave del, nastalih na likovni koloniji KOPE 2018. 
Med 22. in 23. junijem je potekala likovna kolonija na Kopah. Sodelovalo je 15 
umetnikov.  
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, Marjana-Janca Halužan iz Dravograda, Štefka Jesenek 
»Šeša« iz Slovenske Bistrice, Jože Kremžar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Alojz 
Krevh s Prevalj,  Vojko Kumer iz Oplotnice, Franjo Marošek iz Dravograda, Simona 
Robin iz Dravograda, Jožica Sobiech iz Radelj ob Dravi in Anton Vodušek iz Radelj 
ob Dravi.  
Razstava bo na ogled v času odprtosti knjižnice do 17. novembra.  
Organizator: vodji kolonije Alojz Erjavc in Anton Vodušek v sodelovanju z JSKD OI 
Radlje ob Dravi in Knjižnico Radlje ob Dravi.  
 



20.10.2018 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Špele Kresnik: Kako obvladati stres in najti mir 
ter zadovoljstvo. 
V hitrem tempu življenja, ki ga živimo danes, se premalokrat ustavimo in si vzamemo 
čas zase. Zaradi takšnega tempa se zdi, da nam večkrat stvari uidejo izpod nadzora, 
kar nam povzroča stres. Ko postanejo zunanji in notranji pritiski preveliki, se hitro 
zgodi, da zaradi stresa zbolimo. Na predavanju bomo spregovorili o tem, kaj nam 
povzroča stres in kako ga pravočasno prepoznamo. Udeleženci bodo spoznali 
preverjene tehnike, ki učinkovito pomagajo pri spoprijemanju s stresom, hkrati pa so 
izjemno uporabne v vsakdanjem življenju.  
Predavanje bo izvedla Špela Kresnik, mag. psihologije in certificiran NLP praktik 
brezplačno.  
Da bo udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo 
zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.  
Vabljeni in dobrodošli na koristno-prijetno sobotno dopoldne v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.10.2018 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje: Brane Ternovšek: OMAN. 
Sultanat Oman je obmorska država na jugovzhodni obali arabskega polotoka. Ta 
arabski biser nas med potovanjem preseneča s pokrajino, ob kateri ostanemo brez 
besed. Neskončno dolga obala s čudovitimi peščenimi plažami, gorovje, ki sega tudi 
preko 3000 metrov visoko, mogočne soteske s palmami in tolmuni, kanjoni, oaze, 
puščava s skoraj dvesto metrskimi sipinami. 
Tu pa so tudi prijazni in gostoljubni domačini, ki te s svojo toplino in prisrčnostjo 
očarajo. 
Pa ne pozabimo na vse čare arabske kuhinje, na skrivnosti tisoč in ene noči... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – galerija: 
 
20. september - 13. oktober: likovna razstava. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi in 
Knjižnica Radlje. 
 
18. oktober – 17. november: razstava likovnih del, nastalih na 12. likovni koloniji 
KOPE 2018. Organizator: Alojz Erjavc, Anton Vodušek, 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 5. 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. 
 
Knjižnica Muta: 
 
Razstava del ROČNODELSKEGA krožka Muta.  
Razstava bo na ogled v petek, 19. oktobra ob 18. uri ter v soboto in nedeljo, med 9. in 
18. uro. Vabljeni, saj so spretne udeleženke krožka spet pripravile nove izdelke, po 
novih zamislih.   
 

OBVESTILO o odpovedi dogodka: 
 

Za 11. oktobra napovedan literarni večer in predstavitev knjige Tadeja Goloba:  
KOT BI LUNA PADLA NA ZEMLJO: BIOGRAFIJA MILENE ZUPANČIČ  

moramo žal odpovedati zaradi nujne zadržanosti gostov.  

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 


