
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
DECEMBER 2019 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE 
 

PRAVLJICA POTUJE v DECEMBRU:  
  2. 12. 2019 - ponedeljek, ob 10. in ob 11. uri  
v knjižnici v Podvelki, 
 
  4. 12. 2019 - sreda, ob 10. uri  
v knjižnici Ribnica na Pohorju, 
 
11. 12. 2019 - sreda, ob 10. uri  
v knjižnici na Muti:                                                                                   
 
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: 

☺   9. december: dišeči angelčki iz blaga 

☺ 16. december: okrašen lonček za napitke 

Za obe delavnici bo vse potrebno pripravljeno v knjižnici. 
 
Torek, 10. december 2019, ob 11. uri v knjižnici Radlje: 

KNJIŽNE MIŠICE v sklopu projekta  
Mladi, povabljeni v koroške knjižnice. 
Z dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem bomo vodili iskanje in raziskovanje po 
knjižnicah. Tudi na tokratno srečanje smo k merjenju knjižnih mišic povabili učence iz 
osnovnih šol: Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno, Kapla in Ribnica na Pohorju. 
Zmagovalna ekipa prejme tudi nagrado. 
 
Sobota, 14. december 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Pravljična ura in predstavitev slikanice: MEDVEDEK PEČE 
SLOVENSKO POTICO. 
Avtorica Tina Orter bo predstavila slikanico, v kateri se je medvedek s prijateljem 
kužkom na zmajčkovem hrbtu odpravil na popotovanje. Po zabavnem poletu sta se 
prijatelja preskusila kot kuharja za grofico štorkljo in ji pripravila slastno orehovo 
potico. V slikanici med preprosto zgodbico poleg privlačnih ilustracij najdemo še 
številne »Ali veš« zanimivosti o slovenskih značilnostih in živalih, ki jih srečata na 
poti, ter seveda o potici.  
Po pripovedovanju še ustvarjamo. 
 

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v decembru: 

30. 12. 2019 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote 
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade. 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
Tokrat drugi in tretji ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle: 

☺  9. december: poslikane steklenice za praznično dekoracijo. 

Udeleženci potrebujejo prozorno steklenico zanimive oblike, drug material bo 
pripravljen v knjižnici.   

☺ 16. december: ideje za praznični pogrinjek in drobna pozornost z voščilom za 

srečo v novem letu. 
Material bo pripravljen v knjižnici.  
 
Drugi četrtek v mesecu: 12. december 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 3. srečanju v sezoni 2019/2020 bo Frida Dovnik Mravljak 
predstavila svojo knjigo: Tisoč in ena zgodba o šoli Svetega Antona.  Obravnavala 
se bo tudi knjiga Jaz, Čarli Čeplin, katere avtor pater Karel Gržan je bil v novembru 
gost v knjižnici. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik.  
 
 
Četrtek, 12. december 2019, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje Marinke Dretnik: VENEZUELA. 
Potovanje po dokaj neznani deželi, ki preseneča na skoraj vsakem koraku, nam bo 
predstavila popotnica, ki se je tudi tokrat podala na pot v lastni režiji s še dvema 
prijateljicama. Potovale so z lokalnimi prevoznimi sredstvi po Venezueli, ki leži na 
severu Južne Amerike in jo opisujejo kot deželo osupljive raznolikosti; od Andskega 
višavja, Karibskega morja, nahajališč nafte, do zanimivih skritih kotičkov, ki jih še niso 
pokvarile trume turistov. Poseben vtis so nanje naredili Angelski slap, mizaste gore, 
anakonde in delta reke Orinoko. Vabljeni na pustolovsko doživetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZSTAVE 
 

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 31. decembra. 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
Razstava unikatnih polstenih izdelkov, ročnih del in steklenega nakita.  
Polstene izdelke razstavlja Veronika Rudolf – Oka.  
Ročna dela: kape, šale razstavlja Vesna Grizold – Vesnula.  
Stekleni nakit razstavlja Nataša Lorbek – Lonaa Glass Design. 
Na ogled od 2. do 31. decembra. 
 
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 Muta: 
Muce copatarice: razstava copatk za naše najmlajše. Na ogled do 31. 12. 2019. 
 

V decembru zaradi praznikov spremenjen odpiralni čas knjižnice: 
v torek, 24. decembra in v torek, 31. decembra bodo knjižnice  

Muta, Radlje in Ribnica na Pohorju odprte od 9. do 12. ure. 
 

 

Več informacij na spletni strani knjižnice 
ali ob obisku knjižnice. 

 
 
 
 

Čas, ko zvezda se utrne, stare vse poti zagrne,  

nove z upi tlakovane vir so sreče nasmejane.  

 

 

 

Mirne praznike, vse dobro v letu 2020 in veliko 

priložnosti za »pobege« s knjigo  

vam želimo knjižničarke Knjižnice Radlje! 


