
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi 
JUNIJ 2019 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
7. 6. 2019 – petek, dopoldan v središču Radelj: 

Sodelovanje knjižničark – ustvarjalk na festivalu IGRAJ SE 
Z MANO. Tokrat bodo udeleženci festivala s knjižničarkami izdelovali posebna 

pisala – peresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v juniju: 

28. 6. 2019 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice. 
Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
 
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! 
 
 
 
 

 



Četrtek, 6. junij 2019, ob 18. uri v Galeriji Knjižnice Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Saše Plevnik: Barve plešejo.  
Tokratna samostojna razstava ljubiteljske slikarke in domačinke je povsem 
abstraktne narave – drugačen izraz in druga tehnika kot smo je pri slikarki, ki ustvarja 
že vrsto let, vajeni. Čeprav je bila narava kot motiv slikarki od nekdaj najbližja, se je 
rada preizkušala tudi v abstraktnih izrazih. Slike na razstavi so naslikane v tehniki 
Pouring Acrylic – razlivanje barv in slikarko je tehnika navdušila prav zaradi nekoliko 
nepredvidljivega izida. Barve se zlivajo, prelivajo, »plešejo«, kot da živijo svoje 
življenje. Do določene mere jih slikar kontrolira in usmerja, nekoliko pa prepusti 
naključju in drugim dejavnikom – odvisno od čustev, trenutnega navdiha in njemu 
lastnega odziva na videne vzorce in novo nastale zlivajoče se barve.   
 
V kulturnem programu sodeluje Glasbena šola Radlje. 
Razstava bo v knjižnici Radlje na ogled do 13. julija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Četrtek, 20. junij 2019, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničarko 

iz Knjižnice Radlje se stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, 
berejo, ustvarjajo in se družijo. 
 
 

RAZSTAVE 
 
 
Knjižnica Radlje – VITRINE: 
4. do 29. junij: razstava izdelkov Naravne kozmetike Meze.  
Gospa Mira iz Josipdola je svoje prve izdelke začela izdelovati za svoje najbližje in 
prijatelje. Odzivi so bili polni navdušenja, sama pa je vedno bolj spoznavala, da je 
izdelovanje svežih, naravnih izdelkov tisto, kar jo osrečuje in izpopolnjuje. Naravne 
sestavine za izdelke so ročno nabrane in izdelki narejeni z dušo in ljubeznijo.  
 
Knjižnica Radlje – GALERIJA: 
6. juniji do 13. julij: razstava slik Saše Plevnik: Barve plešejo.  
Slike na razstavi so naslikane v tehniki Pouring Acrylic – razlivanje barv in slikarko je 
tehnika navdušila prav zaradi nekoliko nepredvidljivega izida. 
 
Knjižnica Radlje – KNJIŽNICA: 
28. maj do 13. julij: razstava slik Antona Voduška. 
Slikar je slike »posodil« knjižnici, da je prostor domačnejši in prijetnejši. 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


