
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2019 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
 
2. 10. 2019:  
sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju,  
 
14. 10. 2019:  
ponedeljek, ob 10. uri v knjižnici v Podvelki, 
 
18. 10. 2019:  
petek, ob 10. uri v knjižnici na Muti. 
                                                                                                                                                                  

 
12. 10. 2019 - sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstava za otroke: PIKA, PIKA PISKRČEK in ustvarjalna 
delavnica po predstavi.  
Predstava je nastala po motivih koroške ljudske pravljice Mojca Pokrajculja. Skozi 
avtorske songce spoznamo živali, njihove poklice, ugotovimo, da je laž vedno 
razkrinkana, da prijatelji odpuščajo, lisičke pa zaradi sramu za vedno ostanejo skrite 
v piskrčku. Skratka: hudomušno in poučno pravljično druženje. 
Izvajalec: Pravljično gledališče  
Maje Furman.  
Organizator: Društvo prijateljev  
mladine Radlje in Knjižnica Radlje. 
Udeležba je brezplačna.   
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 14. oktober: lonček za pisala, 

☻ 28. oktober: čarovnice.  

Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
19. 10. 2019 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Ustvarjalno-igralna delavnica za otroke – poteka sočasno s 

predavanjem za starše Andreje Pažek: Se lahko otroci skozi igro učijo tudi lepega 
vedenja? z namenom, da je udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z 
mlajšimi otroki.  
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru: 

30. 10. 2019 – sreda dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

1. 10. 2019,  torek 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 2020, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 10. 2019 - 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 2019/2020,  ko bomo skupaj glasno brali 
vsaj 15 minut, se pogovarjali o prebranih knjigah v počitnicah ter pregledali 
priporočilni seznam knjig v novi, že 10. sezoni bralne značke za odrasle Korošci pa 
bukve beremo. 
 
3. 10. 2019 – četrtek, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah: 

BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničarko 

iz Knjižnice Radlje stanovalci prebirajo zgodbe iz knjige Ele Peroci: Prisedite k moji 
mizici, se pogovarjajo, ustvarjajo in se družijo. 
 
10. 10. 2019 - četrtek, ob 9. uri v Knjižnici Radlje: 

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 2019/2020, ko bomo skupaj glasno brali 
vsaj 15 minut, se pogovarjali o knjigi Svetilničarjeva žena ter pregledali priporočilni 
seznam knjig v novi, že 10. sezoni bralne značke za odrasle Korošci pa bukve 
beremo. Pogovor bo usmerjala in vodila Breda Bobovnik.  
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ 14. oktober: dekorativni predmet: krožnik ali posoda iz gline. 

☻ 28. oktober: nadaljevanje in dokončanje dekorativnega predmeta iz gline.  

 
Glina bo na razpolago v knjižnici, udeleženci prinesejo predmete, tkanine, prtičke in 
podobne materiale z zanimivo teksturo, ki bi bili primerni za odtiskovanje v glini. 



17. 10. 2019 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer in predstavitev knjige Bogdana Biščaka: 
IGRA IN BISERI – Kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje.  
Bogdan Biščak v knjigi pripoveduje dve vzporedni zgodbi. Prva nam približa njegova 
doživetja s prijatelji v stenah Julijcev, Centralnih Alp, Himalaje in Patagonije; avtor je 
namreč eden vidnejših predstavnikov generacije, ki je slovenski alpinizem postavila v 
sam svetovni vrh. Druga pa je stkana iz poglobljenih pogovorov s hčerko Anjo, ki ji 
posreduje razmišljanja o pomembnih življenjskih vprašanjih in vrednotah: o izbiri 
življenjskega poslanstva, vztrajnosti, pogumu, modrosti, ovirah in napačnih izbirah, 
prijateljstvu, ljubezni, samokritičnosti, zmagi in porazu, mladostni veri v 
vsemogočnost, spreminjanju … 
Literarni večer bo prav tako sestavljen: iz prikaza fotografij z avtorjevimi komentarji 
ter pogovora med avtorjem in bibliotekarko Tanjo Repnik, v katerega se bodo lahko 
vključili obiskovalci.  
Obeta se zanimivo alpinistično-literarno doživetje. 
Knjiga je uvrščena na priporočilni seznam čtiva v 10. sezoni bralne značke za odrasle 
Korošci pa bukve beremo in opisana na portalu Dobreknjige.si.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 10. 2019 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje Andreje Pažek za starše: se lahko otroci skozi 
igro učijo tudi lepega vedenja? 
Tako kot vzgojitelji in učitelji, smo tudi starši pogosto v zagati, kako otroku približati in 
privzgojiti pravila lepega, spodobnega, sprejemljivega vedenja, ki veljajo v naši 
družbi. Mimogrede naredimo kaj »narobe« in si otroci naše spodrsljaje bolj zapomnijo 
kot vse naše skrbne napotke.  
Predavateljica Andreja Pažek, mag. prof. zgodnjega učenja in poučevanja, bo 
osvetlila tematiko z otroškega zornega kota, predlagala učinkovite načine ter podala 
koristne napotke iz svoje bogate prakse, ki si jo je in si jo pridobiva kot vzgojiteljica v 
Vrtcu Kapla. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 



RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – galerija: 
 
19. september - 30. oktober: likovna razstava OBLO in OGLATO. Organizator: JSKD 
OI Radlje ob Dravi. 
 
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor in čitalnice: 
 
MISLI in PODOBE za lepše življenje. Avtorji razstave so člani medmrežne skupine 
Tebeemko. Razstava bo v času odprtja knjižnice na ogled do 30. novembra. 
 
 
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. 
Na ogled od 1. do 30. oktobra. 
 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
 
Razstava ročnih del ročnodelskega društva Pohorska zarja iz Josipdola.   
Na ogled od 1. do 30. oktobra. 
 

 
Več informacij na spletni strani knjižnice 

ali ob obisku knjižnice. 


