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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
USTVARJALNA SREČANJA za otroke, ki bi sicer potekala drugi 

in četrti ponedeljek v mesecu, tudi v februarju POTEKAJO NA 
DALJAVO.  
Otroci bodo na podlagi vzorcev in navodil izdelali PUSTNA OČALA in prav posebno 
ČESTITKO ter KOŠARICO IZ VOLNE in KARTONA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starši, ki želite vključiti svoje otroke, sporočite to po telefonu, elektronski pošti ali 
ob obisku knjižnice in na željeni način boste prejemali domov vsebine, ki jih bomo 
pripravili v knjižnici. Vaša edina obveznost sodelovanja je, da ustvarjate. Seveda pa 
želimo, da nam pošljete fotografije vaših umetnin. Vsake bomo zelo veseli, četudi ne 
bo narejena po navodilih, le da bo izražala vašo kreativnost in trud. Izdelke bomo 
zbrali in konec meseca objavili, da bodo še drugim navdih za ustvarjanje. 
 
Pomembo nam je, da ohranimo medsebojno izmenjavo idej in uporabimo čimveč 
informacijskih virov za spodbujanje ustvarjalnosti. Zato bomo kljub omejitvam našli 
ustrezne načine in poti. 
 
 
8. februar do 20. april 2021,  v vseh enotah knjižnice: 

Literarni razpis koroških splošnih knjižnic: MOJA ZGODBA: 
Kako smo nekoč brali. 
 
Ob kulturnem prazniku in ob praznovanju 60-letnice bralne značke, ki se je začela na 
Koroškem, koroške knjižnice razpisujemo literarni razpis.  
Svoje zgodbe lahko prispevajo tudi osnovnošolci in srednješolci, ki k 
spominjanju na to, kako so brali nekoč, nagovorijo stare starše ali druge 
odrasle.  
Prispevki naj obsegajo do 4500 znakov brez presledkov. Pošljete jih lahko po pošti 
na naslov Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, na 
elektronski naslov knjiznicardl@r-dr.sik.si ali jih oddate v svoji knjižnici. Najboljše 
bomo NAGRADILI IN OBJAVILI V SKUPNI PUBLIKACIJI. 
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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

Februar  2021,  v vseh enotah knjižnice: 

Bralna značka za odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO.  
Prijavite se lahko v vseh enotah Knjižnice Radlje. Branje knjig bo potekalo do 
aprila, ko se bomo (upamo vsaj, da v živo) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. februar do 20. april 2021,  v vseh enotah knjižnice: 

Literarni razpis koroških splošnih knjižnic: MOJA ZGODBA: 
Kako smo nekoč brali 
 
Ob kulturnem prazniku in ob praznovanju 60-letnice bralne značke, ki se je začela na 
Koroškem, koroške knjižnice razpisujemo literarni razpis.  
Svoje zgodbe prispevajo odrasli, pa tudi osnovnošolci in srednješolci, ki k 
spominjanju na to, kako so brali nekoč, nagovorijo stare starše ali druge 
odrasle. Predvsem starejši bodo mogoče potrebovali več spodbude ali pomoči 
s strani mlajših bralcev, da se njihovi spomini zapišejo. 
 
Prispevki naj obsegajo do 4500 znakov brez presledkov. Pošljete jih lahko po pošti 
na naslov Knjižnica Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi, na 
elektronski naslov knjiznicardl@r-dr.sik.si ali jih oddate v svoji knjižnici. Najboljše 
bomo nagradili in objavili v skupni publikaciji. 

 
BRALNO POGOVORNA SREČANJA, ki bi sicer potekala enkrat 

mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu v Knjižnici Muta s knjižničarko Aleksandro in 

vsak drugi četrtek v mesecu v Knjižnici Radlje z Bredo Bobovnik, tudi v 
februarju POTEKAJO NA DALJAVO.  
 
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to po telefonu, elektronski pošti ali ob obisku 
knjižnice in na željeni način boste prejemali domov sporočila in vsebine, ki jih 
bomo pripravili v knjižnici. Vaša edina obveznost sodelovanja je, da berete.  
 
Pomembo nam je, da ostanemo v stiku in si lahko izmenjamo mnenja, vtise, 
priporočila, zato bomo kljub omejitvam našli ustrezne poti. 
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USTVARJALNA SREČANJA za odrasle, ki bi sicer potekala drugi 

in četrti ponedeljek v mesecu, tudi v februarju POTEKAJO NA 
DALJAVO.  
  
Odrasli bodo na podlagi vzorcev in navodil izdelovali »KOKODAME« in MREŽASTE 
POSODICE ZA ROŽE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to po telefonu, elektronski pošti ali ob obisku 
knjižnice in na željeni način boste prejemali domov vsebine, ki jih bomo pripravili v 
knjižnici. Vaša edina obveznost sodelovanja je, da ustvarjate. Seveda pa želimo, da 
nam pošljete fotografije vaših umetnin. Vsake bomo zelo veseli, četudi ne bo 
narejena po navodilih, le da bo izražala vašo kreativnost in trud. Izdelke bomo zbrali 
in konec meseca objavili, da bodo še drugim navdih za ustvarjanje. 
 
Pomembo nam je, da ohranimo medsebojno izmenjavo idej in uporabimo čim več 
informacijskih virov za spodbujanje ustvarjalnosti. Zato bomo kljub omejitvam našli 
ustrezne načine in poti. 
 
PREGLED izdelkov PRETEKLIH USTVARJALNIH SREČANJ NA DALJAVO: 
 
januar 2021:  https://youtu.be/ENgwQqe4xOw 
 
december 2020: https://youtu.be/DaqrZBtcZVA 
 
november 2020: https://youtu.be/Z3LxF1NyWL8 

 
oktober 2020: https://youtu.be/fNW0uI07s5o. 

 

 
 

Vabljeni in dobrodošli! 
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