
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2018 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
3. 12. 2018 - ponedeljek, ob 10:15 in ob 11. uri v knjižnici v Podvelki, 
4. 12. 2018 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti, 
5. 12. 2018 - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju:                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz bližnjih vrtcev. 
Vsekakor pa so na pravljično uro vabljeni in dobrodošli otroci, ki so v domačem 

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

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 10. december: praznični okraski in krasitev knjižnice 

☺ 17. december: škatlice za drobne pozornosti 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
 
Sobota, 22. december 2018, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstava ZAJČKOVA HIŠICA, ki jo bodi zaigrale 
vzgojiteljice iz Vrtca Vuzenica. 
Po predstavi še ustvarjamo. Udeležba je brezplačna. 
Soorganizator: Društvo prijateljev mladine Radlje.  
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru: 

31.12.2018 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 4. december 2018, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNO - POGOVORNO SREČANJE, namenjena starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Na 3. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci obravnavali knjigi: 
Neskončen stolp želv in Nevidna nit. Četudi knjig niste prebrali, se pridružite 
pogovoru, saj so vsebine iztočnica za razpravo. 
 

 
Četrtek, 6. december 2018, ob 18. uri v Galeriji Knjižnice Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Denisa Senegačnika: 
Tihožitja.  
Denis Senegačnik je rojen leta 1971 v Ljubljani. Leta 2001 diplomiral na ALUO v 
Ljubljani in magistriral iz slikarstva z magistrskim delom Magična Neprivlačnost. Od 
leta 2009 je živel leto dni v Colombu na Sri Lanki, leta 2010 v New Delhi-ju. Slikarske 
vsebine ekspresivne figuralike je dopolnjeval kasneje še v  Vietnamu in Cambodii. 
Leta 2011-12 je v Bangkoku sodeloval s Studio Attics kot mentor slikarstva, med tem 
magistriral z razstavo ženskih aktov v Galeriji Božidar Jakac-Lapidarij Kostanjevica 
na Krki. Med letoma 2013-14 je živeč v Piranu izvajal projekte poslikav med drugim 
poslikave piranskih vedut v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in občino Piran. 
Trenutno živi in ustvarja v Bovšah kot samostojni ustvarjalec.  
O razstavi bo spregovoril likovni kritik Mario Berdič Codella.  
V programu bodo sodelovali učenci glasbene šole Muziklub iz Radelj ob Dravi.  
Razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled do 5. januarja. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺  10. december: voščilnice iz papirja. 

Udeleženci bodo uporabljali rezalnik in odtiskovalnik sizzix in tehniko  pergamano – 
risanje s kovinskim pisalom na debelejši povoščen papir. Udeleženci potrebujejo 
papir s prazničnimi motivi in osnovno orodje za obdelavo papirja ter kartona: ravnilo, 
škarje, tapetniški nož, svinčnik in po želji pisala za pergamano tehniko. Za risbe s 
prazničnimi motivi in povoščen papir bomo poskrbeli v knjižnici.  
  

☺   17. december: ovitek za knjigo in okraski iz filca. 

Udeleženci potrebujejo orodje za suho filcanje (iglo in gobo za podlago), kar pa bo 
tudi pripravljeno v knjižnici. Tudi material bo na razpolago v knjižnici.  



Tretji četrtek v mesecu: 20. december 2018, ob 9. uri v Knjižnici Radlje: 

BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim, 

starejšim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah 
pogovarjati ter družiti. Na 3. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci 
obravnavali knjigo: Srečni ljudje berejo in pijejo kavo. Pogovor bo vodila in 
usmerjala Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj 
je vsebina knjige iztočnica za razpravo. 
 

 
RAZSTAVE 

 
Knjižnica Radlje – galerija: 
6. december – 5. januar: razstava likovnih del Denisa Senegačnika.  
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del Olge Vogrin starejše. 
Na ogled do 31. decembra. 
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
Razstava likovnih del članov LIKRE -  likovne sekcije Kulturnega društva Radlje. 
Na ogled od 3. decembra. 
 
 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 


