
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi, 
OKTOBER 2020 

 

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:  
 
Pravljične ure potekajo v enotah Knjižnice  
 
Radlje ob Dravi po dogovoru z vrtci za 
  
posamezne zaključene skupine otrok.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke, ki so sicer potekala 
drugi in četrti ponedeljek v mesecu, bodo od oktobra 2020 do 
nadaljnjega POTEKALA NA DALJAVO.  
  
Starši, ki želite vključiti svoje otroke, sporočite to ob obisku knjižnice in na željeni 
način boste prejemali domov vsebine, ki jih bomo pripravili v knjižnici.  
Pomembo nam je, da ohranimo medsebojno izmenjavo idej in uporabimo čimveč 
informacijskih virov za spodbujanje ustvarjalnosti. Zato bomo kljub omejitvam našli 
nove načine in poti. 
 
 

 
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 

 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, ki so sicer potekala 
enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu v Knjižnici Muta s 
knjižničarko Aleksandro in vsak drugi četrtek v mesecu v 
Knjižnici Radlje z Bredo Bobovnik, bodo od oktobra 2020 do 
nadaljnjega POTEKALA NA DALJAVO.  
 
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to ob obisku knjižnice in na željeni način boste 
prejemali domov sporočila in vsebine, ki jih bomo pripravili v knjižnici.  
Pomembo nam je, da ostanemo v stiku in si lahko izmenjamo mnenja, vtise, 
priporočila, zato bomo kljub omejitvam našli nove poti. 

 
 
 
 
 



1. 10. 2020,  sreda 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 2021, ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s Ksenijo Benedetti ob knjigi 
Kažipoti.  
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 in 
poteka od novembra 2010. 
Več informacij dobite v posamezni knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle, ki so sicer potekala 
drugi in četrti ponedeljek v mesecu, bodo od oktobra 2020 do 
nadaljnjega POTEKALA NA DALJAVO.  
  
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to ob obisku knjižnice in na željeni način boste 
prejemali domov vsebine, ki jih bomo pripravili v knjižnici.  
Pomembo nam je, da ohranimo medsebojno izmenjavo idej in uporabimo čimveč 
informacijskih virov za spodbujanje ustvarjalnosti. Zato bomo kljub omejitvam našli 
nove načine in poti. 
 
 

RAZSTAVE 
 
Knjižnica Radlje – galerija: 
 
10. september - 10. oktober: razstava likovnih del. Organizator: JSKD OI Radlje ob 
Dravi. 
 
 
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor: 
 
Pregledna razstava: Bralna značka Korošci pa bukve beremo je dopolnila 10 let. 
 
 
Knjižnica Radlje – vitrine: 
 
Razstava ročnih del Monike Ternik.   
Na ogled od 1. oktobra. 
 

Vabljeni in dobrodošli! 


