
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
MAJ 2019 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 7. 5. 2019, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

BRALNO – POGOVORNO SREČANJE, namenjeno starejšim, 

upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter 
družiti. Na 8. srečanju v sezoni 2018/2019 se bodo udeleženci pogovarjali o knjigi 
Bronje Žakelj: Belo se pere na devetdeset in o avtorici Damjani Bakarič ter 
njenih delih.  
 
 
Tretji četrtek v mesecu: 16. 5. 2019, 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 8. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci 
obravnavali knjigo: Modrost volkov. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. 
Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru. Mogoče vas prav pogovor o knjigi 
spodbudi, da jo boste želeli prebrati. 
 
Četrtek, 30. 5. 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer: V zavetju besede 2019.  
Na srečanju, ki je eno izmed šestih regijskih srečanj za Celjsko-Koroško območje, se 
bodo z odlomki predstavili avtorji iz naše regije, ki so svoja  še neobjavljena 
pesniška, prozna in dramska besedila prispevali na literarni natečaj. Natečaj je bil 
razpisan za avtorice in avtorje, ki pišejo v slovenskem jeziku in so starejši od 30 let.  
 
Več o natečaju z rokom prijave: 8. maj 2019 je na spletni strani: 
http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/odrasli/2019/uvod_odrasli_19.htm.   
 
Organizator: JSKD, območna izpostava Radlje ob Dravi.  
 
Sobota, 1. 6. 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Špele Kresnik: Kako reči “NE” stvarem, ki jih 
ne želimo?  
Vedno, ko rečemo drugim “DA” rečemo “NE” SEBI. To je namreč včasih lažje, kot pa 
dovoliti, da nas kljuva občutek krivde. Predavanje je zato namenjeno vsem, ki vas 
zanima, kako in zakaj je pomembno postaviti zdrave meje. Na predavanju pa boste 
izvedeli tudi nekaj trikov, ki vam pomagajo, da rečete ne, brez občutka krivde.   
 
Da bo udeležba na delavnici 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. 
 
Organizator:  
Knjižnica Radlje in  
VGC Dogaja se! 
 
 
 
 

http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/odrasli/2019/uvod_odrasli_19.htm


DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
8. 5. 2019 – sreda, ob 10. uri v Knjižnici Ribnica na Pohorju: 

Pravljica potuje, tokrat: ZAJČKOV BRALNI KROŽEK. 
 

V toplih poletnih dneh Zajček rad skupaj z otroki  

sedi pred knjižnico in posluša pripovedovanje zgodb.  

Ko pa se dnevi začnejo krajšati in v zraku zaveje  

hlad, se pripovedovanje zgodb preseli nazaj med  

knjižne police. Kaj bo zdaj storil zajček? 

 
 
 
 
11. 5. 2019 – sobota, dopoldan pri dvorcu Radlje: 

Sodelovanje knjižničark – pravljičark v INDIJANSKI VASI z 

indijanskim knjižnim kotičkom in izdelovanjem knjižnih peres in puščic. 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v maju: 

31. 5. 2019 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 

 
RAZSTAVE 

 
 
Knjižnica Radlje – VITRINE: 
6. do 31. maj: razstava unikatnega nakita Nataše Lorbek, ki ustvarja nakit iz 
stekla pod imenom Lonaa Glass Design. 
 
Knjižnica Radlje – GALERIJA: 
4. april do 11. maj: razstava slik Jožeta Kovača: Utrinki s podeželja.  
Iz besede o razstavi akademskega slikarja Denisa Senegačnika: »Jože Kovač je 
pristen človek, ki vneto, redoljubno, z zanosom slika slike, ki so globoko pripovedne z 
velikim čustvenim nabojem polnim spominov preteklega časa. Njegova izpoved ni niti 
malo prirejena z raznimi filozofijami, ravno nasprotno: upam si uporabiti izraz, da so 
slike poštene kot je on in ravno tu je ta zgnetena celota želje po ustvarjanju, veselju 
in izpovedi.« 
 
Knjižnica Radlje – GALERIJA: 
15. do 25. maj: razstava likovnih del "Figura in likovni jezik", avtorja Igorja 
Vitriha.  
Beseda o razstavi: Že od nekdaj avtorja zanima primerjava klasičnega in sodobnega 
načina likovnega ustvarjanja. Išče prednosti na obeh področjih, saj želi z njunim 
povezovanjem doseči čim več. V delih gre za obdelavo že znanih fotografskih 
motivov figur iz sveta mode, ki jih upodabljam preko sodobnega računalniškega 
medija na novo, s posegom same linije v odnosu do kompozicije.  
Razstava poteka v sodelovanju knjižnice in JSKD v Tednu ljubiteljske kulture (TLK).  
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


