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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 
12. do 16. september med 9. in 11. uro v Knjižnici Radlje za zaključene skupine otrok: 

Čebela BERE med v čebelarskem kotičku.  
Dejavnosti, ki se bodo v čebelarskem kotičku odvijale so namenjene predšolskim otrokom in 
otrokom prvih razredov osnovne šole: pravljične ure, igre ob knjigah, družabne igre in 
ustvarjalne delavnice. 
Knjižnica se bo v želji, da se organiziranih dejavnosti udeleži čim več otrok, dogovarjala z 
Vrtcem Radlje in Osnovno šolo Radlje za obisk prireditev od ponedeljka do petka.  
 
Čebela BERE med je naziv projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014-2020 in ga bo Knjižnica v sodelovanju in ob podpori Občine Radlje ob Dravi 
izvajala v letih 2021 in 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sobota, 24. 9. 2022, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

Zabava POČITALCEV in VSEH BRALCEV.  
Zabaven GOST, ŽREBANJE, IGRE,… 
Ob zaključku poletne bralne akcije POČITALCI = POČITNIŠKI BRALCI, namenjene 
osnovnošolcem in dijakom, prirejamo zabavo. Vsi sodelujoči počitalci so nagrajeni, donatorji 
pa so omogočili še dodatne nagrade, katerih dobitnike bomo izžrebali na zaključni prireditvi. 
Povabili smo tudi vsem bralcem poznanega gosta, ki bo poskrbel za zabavno vzdušje z glasbo, 
humorjem in zabavnimi igrami. Na zabavo so vabljeni in dobrodošli vsi, četudi niso 
sodelovali v bralni akciji. Mogoče pa še koga navdušimo za sodelovanje v naslednjih 
počitnicah.  
 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 
četrtek, 8. 9. 2022, ob 10. uri v Knjižnici Muta: 

Uvodno bralno-pogovorno srečanje ob začetku Nacionalnega meseca skupnega 

branja pod sloganom »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo«.  
Bralna srečanja potekajo od oktobra do junija vsak prvi četrtek v mesecu. Udeleženci se 
pogovarjajo o prebranih knjigah, novostih, bralnih izkušnjah. Pogovor vodi bibliotekarka 
Aleksandra. Vabljeni, da se kadarkoli pridružite. 
 
četrtek, 8. 9. 2022, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predstavitev knjige Anton Korošec, slovenski državnik kraljeve 
Jugoslavije. 
Štajerski duhovnik dr. Anton Korošec (1872–1940) je bil nedvomno ključni slovenski politik 
med obema svetovnima vojnama. Na beograjski politični sceni je kot eden od ustanovnih 
očetov Jugoslavije veljal za enega najvplivnejših državnikov, ki mu je vse do smrti uspelo 
ohraniti pomembno vlogo tudi na dvoru Karađorđevićev.  

Ob 150. obletnici njegovega rojstva je pri Cankarjevi založbi izpod peresa prof. dr. 
Andreja Rahtena, znanstvenega svetnika ZRC SAZU in rednega profesorja Univerze v 

Mariboru, izšla monografija, ki prvič na enem mestu celovito predstavi Koroščevo državniško 
vlogo v kraljevi Jugoslaviji.  

Z avtorjem se bo pogovarjal novinar in zgodovinar Stanislav Kocutar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
četrtek, 15. 9. 2022, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje o APITURIZMU.  
Predavateljica: Tanja Arih Korošec. 
 
 
 
 
 
 
Slovenci v marsičem dokazujemo kako inovativen narod smo. Tudi na področju turizma kjer s 
strategijo »Zelena. Aktivna. Zdrava.« ustvarjamo edinstvene potovalne izkušnje in 
udejanjamo trajnostni turizem. Apiturizem v Sloveniji je transformacija bogate slovenske 
apikulture v edinstveno potovalno izkušnjo. Prispeva k višji kakovosti življenja, ljudi 
izobražuje in v njih razvija visoko stopnjo spoštovanja in odgovornosti do naravnega, 
kulturnega in družbenega okolja. Na zelo privlačen in čuten način približuje Slovenijo kot 
zdravo destinacijo, kot državo gostoljubnih ljudi, predvsem pa kot domovino odličnih 
čebelarjev z bogato apikulturo in stoletnimi čebelarskimi praksami, ki so jih razvili naši 
čebelarji s svojim nežnim čebelarjenjem.   



 
četrtek, 22. 9. 2022, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Zaključek projekta Čebela BERE med s predstavitvijo zbornika in 
odprtjem fotografske razstave. 
 
Projekt je trajal od septembra 2020 in se z novembrom 2022 zaključuje. Knjižnica Radlje je s 
projektom pridobila novo pohištveno, računalniško in drugo opremo ter sredstva za izvedbo 
številnih dejavnosti za celotno populacijo.  
Na zaključni prireditvi bodo dejavnosti predstavljene, javnosti bo predstavljen zbornik, ki je 
rezultat literarnega natečaja ter odprta razstava, ki je rezultat fotografske delavnice za 
mlade. 
V kulturnem programu sodeluje Ditka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petek, 30. 9. 2022, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Predavanje o GOZDNEM VRTCU.  
Tannja Yrska in Franci Bradule, ki vodita na terenu delavnice za vzgojiteljice in 

učitelje, vas bosta ta večer motivirala za čim več lepih sprehodov v gozd z otroci. Kratko 
bosta predstavila idejo gozdnega vrtca, kako se je razširil po Sloveniji in kaj še lahko skupaj 
naredimo v smeri narave in  celostnega zdravja. 

Nadaljevanje predavanja bo delavnica v gozdu: gozdna terapija v soboto, 1. 
oktobra, med 11. in 14. uro na kmetiji Lipnik – Linca (Sršenov vrh na 

Javniku). Več informacij dobite na predavanju ali v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAZSTAVE 
Razstava v galeriji Knjižnice Radlje: 

Razstava slik Marjana Vesonika. Na ogled od 15. junija do 30. septembra 2022 v 

odpiralnem času knjižnice. 

 
Vabljeni in dobrodošli! 


