
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
NOVEMBER 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V mesecu novembru – ob praznovanju DNEVA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC  
nudimo UGODNOST ZA NOVE ČLANE:  

v novembru včlanjenim novim članom prvo letno članarino PODARIMO. 
 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:  
 

11. 11. 2019 - ponedeljek, ob 10. uri 
v knjižnici v Podvelki,                    
 

13. 11. 2019 - sreda, ob 10. uri,  
v knjižnici Ribnica na Pohorju,  
 
22. 11. 2019 - petek, ob 10. uri,  
v knjižnici na Muti.                                                                                          

 
Sobota, 16. november 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Pravljična ura NIMAM ČASA… in ustvarjalna delavnica.   
Medved Tit bi prijateljem rad povedal, da se nekaj časa ne bodo videli – a prijatelji, 
prezaposleni z vsakdanjimi opravili, zanj nimajo niti stotinke minute časa. In tako 
pride do nesporazumov… 
Udeležba je brezplačna. 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke: 

☺ 11. november: okraski za adventni venček 

☺ 25. november: adventni venčki in praznične dekoracije 

Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici. 
 
Petek, 22. november 2019, v galeriji knjižnice Radlje, ob 16.30 in ob 18. uri: 

KINO V KNJIŽNICI za otroke in mlade, ki si vstopnico pridobijo z izposojo 

knjige v katerikoli enoti knjižnice Radlje v mesecu novembru. Prva predstava je 
namenjena mlajšim, druga pa starejšim otrokom. 
 
Sobota, 23. november 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Ustvarjalno-igralna delavnica za otroke – poteka sočasno s 

predavanjem Špele Kresnik: Kako (pre)živeti s perfekcionistom? z namenom, da 
je udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki.  
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru: 

29. 11. 2019 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Prvi torek v mesecu: 5. november 2019, ob 10. uri v KNJIŽNICI MUTA: 

BRALNO - POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim,  

starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah 
pogovarjati ter družiti. Na 2. srečanju v sezoni 2019/2020 bodo udeleženci 
obravnavali knjigi: Popolna omama in Strah za metulje v nevihti. Četudi knjig 
niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj so vsebine iztočnica za razpravo. 
 
Četrtek, 7. november 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje ob Dravi: 

Predavanje: O kronični bolečini in kako živeti z njo. 
Predavala bo Božena Jerković Parać, dr. med. spec. anestez. 
Predavanje organizirata Slovensko društvo HOSPIC, OO Koroška in Društvo 
bolnikov s kronično bolečino Koroške v ustanavljanju. 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺ 11. november: nakit iz aluminijeve žice 

☺ 25. november: nadaljevanje in dokončanje nakita  
Udeleženci potrebujejo kladivo in dvoje manjših klešč za oblikovanje žice. Ostalo orodje in material bo 
pripravljeno v knjižnici.   

 
Četrtek, 14. november 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 2. srečanju v sezoni 2019/2020 se bodo udeleženci 
pogovarjali o knjigi Veliki dobitek. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. 
Četudi knjige niste prebrali, se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige zgolj 
iztočnica za razpravo. 
 
Četrtek, 14. november 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer in srečanje s patrom Karlom Gržanom: 
Predavanje o ironiji in smehu, ki osvobaja. 
Pater dr. Karel Gržan je karizmatični teolog, duhovnik, pisatelj, predavatelj, 
proučevalec slovenske zgodovine, ustanovitelj komune za odvisnike in odvisnice ter 
doktor literarnih ved. Je kaplan v Solčavi, vendar ni običajen duhovnik, saj živi odprto 
med ljudmi. V svojih razmišljanjih in pisanju se loteva aktualnih družbenih tem, 
medčloveških odnosov, včasih na poljuden, drugič na filozofski način. Izdal je več kot 
30 knjig za otroke, mladostnike in odrasle. S humorjem in samoironijo je prežeta tudi 
knjiga Jaz, Čarli Čeplin, katere pomembno sporočilo je, da: "Smeh osvobaja, 
prežene ne le notranje tegobe, temveč krepi tudi telo." Knjiga je tudi na priporočilnem 
seznamu bralne značke za odrasle v tej sezoni. 
S povabljenim gostom in literarnim večerom, polnim iskrenega in osvobajajočega 
smeha, bomo še uradno začeli in spodbudili obiskovalce ter bralce k 
sodelovanju pri bralni znački Korošci pa bukve beremo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar 

ves teden med 18. in 23. novembrom. Pridružite se nam na tednu 

razstav, predstavitev, delavnic in dogodkov na izbrano temo dneva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponedeljek, 18. november, v Knjižnici Radlje: 
Zelena knjižnica / Eko dan: predstavitev bukvic za vsakogar. Knjižnica skrbi za 
ponovno rabo knjig, ki so jih uporabniki izločili iz svojih domačih knjižnic z 
BUKVICAMI za vsakogar. Bukvice so v Knjižnici Radlje stare že 4 leta in obiskovalci 
jih z veseljem sprejemajo. 
 
Torek, 19. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah: 
Rastemo z /s…. rastemo lahko z različnimi informacijskimi viri, z različnimi gosti v 
knjižnici, z glasbo, z znanjem, domišljijo, zato vas bomo vprašali, česa si v knjižnici 
še želite in kaj pogrešate za še boljšo »rast«. Predloge boste lahko oddali tudi 
anonimno – v skrinjico želja. Vse želje bomo upoštevali v največji meri in če bo le 
mogoče, tudi uresničili. 
 
Sreda, 20. november, v osrednji knjižnici Radlje: 
DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC z razstavo gradiva, ki je bilo v zadnjih letih najbolj 
iskano in največkrat izposojeno v slovenskih knjižnicah.  
 
Četrtek, 21. november, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
Pravica vedeti je najkrajša oznaka za čisto vse, kar ponuja knjižnica. Obiskovalce 
bomo opozorili na informacijske materiale in info točko, kjer se v knjižnici stekajo 
informacije, povabila, obvestila iz širšega lokalnega okolja.    
 
Četrtek, 21. november, 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. 
 
Petek, 22. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah: 
DAN ZELENIH KNJIG z razstavo knjig na mladinskem oddelku. 
 
Petek, 22. november, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 
Pravljica potuje, tokrat: NIMAM ČASA. 
Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz vrtca. Vsekakor 
pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli otroci, ki so v domačem varstvu.  
 
Petek, 22. november, v galeriji knjižnice Radlje, ob 16.30 in ob 18. uri: 
KINO V KNJIŽNICI za otroke in mlade, ki si vstopnico pridobijo z izposojo 
knjige v katerikoli enoti knjižnice Radlje v mesecu novembru. Prva predstava je 
namenjena mlajšim, druga pa starejšim otrokom. 



Sobota, 23. november, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 
Predavanje Špele Kresnik: Kako (pre)živeti s perfekcionistom? 
Mnogo ljudi čaka na pravi trenutek ali na to, da bo vse “tip top” preden se bodo 
nečesa lotili. Zato je perfekcionizem pogosto tudi vzrok našega odlašanja. Na 
predavanju boste spoznali kako obvladati perfekcionizem in kako z njim (pre)živeti ter 
omejiti njegov vpliv na naše življenje. 
Da bo udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo 
zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.  
Udeležba je brezplačna. Soorganizator: VGC Dogaja se! 
 
Četrtek, 28. november 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarno-potopisni večer in predstavitev knjige Nataše Zupanc: 
Oblečena v kente. 
Knjiga je avtoričin prvenec, v katerem so zapisane resnične zgodbe iz njenega 
življenja, ko je poročena z afriškim šamanom, tri leta živela v Gani, med domačini, 
vpijala njihovo kulturo in se učila tega, na kar smo mi že pozabili: zaupati in vedeti. V 
knjigi so nanizanje zanimivosti iz afriškega realnega in mističnega življenja, 
opremljena je s fotografijami, ki bralca popeljejo v središče samega dogajanja in 
doživljanja Afrike. Nataša je v knjigo prelila vso svojo ljubezen, ki jo čuti do te afriške 
države, kjer živijo najbolj črni ljudje na našem planetu. Ebenovinasta Gana je njen 
drugi dom, tam so doma tudi ljudje, ki jih ima srčno rada. 
Z avtorico se bo pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZSTAVE 

 
 
Knjižnica Muta: 
Kristl Valtl: razstava fotografij ob 120. obletnici slovenskega šolstva na Muti. 
Fotografije iz arhiva avtorja razstave. Na ogled do 31. 12. 2019. 
 
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 – galerija: 
Prve stopinje na Luni.  Astronomsko društvo Polaris, ki se ukvarja z amatersko 
astronomijo in na koroškem deluje že sedemnajsto leto, je ob 50. obletnici pristanka 
prvega človeka na Luni, pripravilo razstavo, ki gledalca popelje skozi celoten potek 
tega edinstvenega podviga človeštva. Na ogled od 5. do 30. novembra 2019. 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del Olge Vogrin starejše. 
Na ogled od 4. do 30. novembra. 
 

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice. 


