
 

 

 

V letu 2021 bralno pogovorna srečanja na Muti obeležujejo že 10. 

obletnico. V sodelovanju z društvi upokojencev in invalidov na Muti jih je 

organizirala Knjižnica Radlje ob Dravi kot pomembno obliko spodbujanja 

branja pri odraslih in starejših občanih. 

Prvo srečanje je potekalo 1. marca leta 2011 v prostorih društva 

upokojencev, zadnja leta se srečujemo v prostorih knjižnice na Muti. 

Srečujemo se vsak prvi četrtek v mesecu, od jeseni do pozne pomladi. 

Pretežno se nas zbere do 16 bralcev in bralk, ki pridno beremo, se o 

prebranem pogovarjamo in debatiramo tudi o aktualnih temah.   

Poleg branja in pogovora o knjigah se tudi izobražujemo in sicer s 

strokovnimi ekskurzijami, ogledi kulturnih ustanov ter muzejev in 

literarnimi večeri.  Posebej dobro nam je ostala v spominu naporna, 

vendar bogata ekskurzija v letu 2019, ko smo v mesecu novembru obiskali 

Semeniško knjižnico v Ljubljani, si ogledali Škofijsko gimnazijo ter 

Narodno in univerzitetno knjižnico. 

Epidemija korone je v letu 2020 spremenila naš ritem druženja in tako 

prestavila bralno pogovorne ure na daljavo. Mesečno udeležence 

obveščamo o novostih na knjižnem trgu, pripravimo jim predloge za branje 

in bralne izzive. Predloge za branje izbiramo pretežno s seznama za 

bralno značko za odrasle »Korošci pa bukve beremo«. 

Tudi „Korošci pa bukve beremo“ je pomemben projekt za spodbujanje 

branja pri odraslih, ki ga izvajamo vse koroške splošne knjižnice in je v 

letu 2020 praznoval 10-letnico. V knjižnici Radlje ob Dravi smo po vseh 

pravilih praznovali to malce drugače, prvič brez obiskovalcev. Pripravili 

smo obširno razstavo za vseh 10 let, posneli film ter ga javno objavili. 

Tudi v prihodnje se bomo zaposleni v knjižnici trudili, da bodo naši bralci 

in bralke dobili dobra priporočila za branje in priložnosti, da svoje bralne 

izkušnje ter priporočila prenašajo na druge bralce. Tako bomo vzajemno 

skrbeli za dobro bralno kondicijo  in morda navdušili za branje in pogovore 

še druge. V tej sezoni smo dokazali, da lahko takšna srečevanja izpeljemo 

na daljavo. Niso enako prijetna in pristna, vendar smo le na tak način 

obdržali stike in ostali povezani – to pa je tudi bistvo bralno pogovornih 

srečanj – da nas branje povezuje in bogati.  
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