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MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov:MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov:MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov:MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov:    

    
2. april – ki ga je kot rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena leta 1967 
Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY proglasila za mednarodni dan knjig za 
otroke; 
23. april - ki ga je leta 1996 UNESCO razglasil za svetovni dan knjige. Ta dan je za 
svetovno literaturo simbolni skupni imenovalec, saj so na isti dan v letu 1616 umrli 
Cervantes, Shakespeare in de la Vega, 23. april pa je tudi rojstni dan nekaterih drugih znanih 
avtorjev. Zamisel o samem praznovanju knjižnega praznika pa izvira iz Katalonije, kjer so si 
prebivalci na dan svetega Jurija podarjali knjigo in cvet. 

 
V knjižnici Radlje praznujemo tako, da 

vsem V APRILU NOVO VPISANIM ČLANOM 
PRVO LETO ČLANARINO PODARIMO! 

 
RAZSTAVE: 

 
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del Marjane VILTUŽNIK, na ogled do 30. aprila v 
vitrinah. 
 
Razstava likovnih del Mirka KOGELNIKA, na ogled do 9. aprila.  

 

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI:  
 

02.04.2009 - četrtek, ob 19. uri:          
          Predstavitev knjige Mateje JEVŠNIK: ZGODOVINA ŽUPNIJE RADLJE. 
Predstavitev bo potekala ob video projekciji. Program bodo glasbeno dopolnili učenci 
Glasbene šole Radlje ob Dravi. 
 
Petek, 03.04.2009 od 16. do  19. ure in sobota, 04.04.2009 od 9. do 12. ure v knjižnici 
Radlje: 
           Dvodnevna delavnica MASAŽE GLAVE IN OBRAZA ter NEGA IN LIČENJE 
ZRELE KOŽE. Primerno za udeležence, ki želite sami na naraven in učinkovit način 
poskrbeti za svoje počutje in se izogniti nekaterim tegobam. Delavnico bo izvedla Martina 
Vajs, organiziramo jo v okviru projekta DEJAVNOSTI CVŽU Koroška,  ki ga 
sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo 
in šport. Udeležba na delavnici je zato brezplačna, udeleženci ne potrebujete ničesar. 
Delavnica je že zasedena – za tokratno prijave niso več možne. 
 
06.04.2009 – ponedeljek, ob 10. uri v klubskem prostoru društva upokojencev in 
invalidov Radlje, Mariborska cesta 26: 
 BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi 
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 7. srečanje v sezoni 
2008/2009. 
 
06.04.2009 - ponedeljek, ob 16. uri:          
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici v Podvelki: POVODNI MOŽ V KNJIŽNICI. 
   



07.04.2009 - torek, ob 16. uri: 
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici na Muti: POVODNI MOŽ V KNJIŽNICI. 
 
09.04.2009 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
           Odprtje razstave likovnih del Mirka KOGELNIKA. O delih in razstavi: Milan 
Unkovič, v glasbenem programu bomo slišali Saro Praper in Anžeta Ropošo. Program bo 
povezovala Petra Placet. Razstava bo na ogled do 9. maja. 
 
14.04.2009 - torek, ob 10. in ob 16. uri: 
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici Radlje: POVODNI MOŽ V KNJIŽNICI. 
 
 
15.04.2009 – sreda, ob 10. uri v domu za starejše občane v Radljah: 
 BRALNE URE. Kaj in koliko smo včasih brali, kaj beremo danes,… Pogovor o 
branju in knjigah je namenjen vsem starejšim občanom v okolici, ne le varovancem 
doma. Vabljeni! 
 
16.04.2009 – četrtek, od 14. do 17. ure v knjižnici Radlje – Svetovalno središče Koroška 
(MOCIS, Slovenj Gradec): 
Ali imate pri učenju težave? 
S svetovalko v svetovalnem središču lahko v štirih ali petih srečanjih (45 – 90 min) poiščete 
načine učenja, ki so vam najbolj pisani na kožo. Skupaj lahko opravite testiranje učnih stilov 
ali drugače poiščeta učinkovito metodo učenja. 
Naučimo vas tudi: 
- kako izdelati zapiske, ki vam bodo resnično v pomoč pri učenju, 
- kako učinkovito predelati učno snov,  
- kako izdelovati miselne vzorce, 
- kako lahko učinkoviteje beremo..   
Obiščite svetovalko v Svetovalnem središču Koroška, ki bo za Vas  prihajala v Knjižnico 
Radlje vsak  tretji četrtek v mesecu in Vam brezplačno svetovala  pri odločanju za 
izobraževanje in učenje. 
Izvajanje projekta je sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega 
socialnega sklada. 
 
20.04.2009 - ponedeljek, ob 16. uri:          
          PRAVLJICA POTUJE v knjižnici v Vuzenici: POVODNI MOŽ V KNJIŽNICI. 
                                                    
23.04.2009 - četrtek, ob 19. uri v knjižnici Radlje: 
           Srečanje s slovenskim pisateljem, ustvarjalcem, publicistom IVANOM SIVCEM. V 
glasbenem programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Radlje. Na svetovni dan knjige 
bomo tako zaključili tudi prvo sezono bralnih srečanj, ki smo jih pripravljali od oktobra lani. 
Pogovor s pisateljem bo vodila Petra Placet. Vabljeni na izjemen literarni in družabni 
dogodek z enim od najproduktivnejših in najbolj vsestranskih sodobnih slovenskih pisateljev. 
 
30.04.2009 - četrtek, ob 11. uri v knjižnici Radlje in ob 15. uri v knjižnici Muta: 
           Žrebanje reševalcev knjižne uganke. 

 

STALNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI:STALNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI:STALNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI:STALNE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI:    
 
PRAVLJICA POTUJE 
Pravljica bo pripotovala do knjižnic v Radljah, na Muti, v Podvelki in v Vuzenici. Po 
pravljičnem uvodu nadaljujemo z ustvarjalno delavnico. 



 
UGANKA MESECA  
Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke in sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo 
konec meseca. Nagrada je….knjiga. 
 
RASTEM S KNJIGO 2008/2009 
V okviru projekta “Rastem s knjigo : slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu 
sedmošolcu”, ki je zasnovan s strani Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport ter 
v sodelovanju s slovenskimi splošnimi knjižnicami, nas bodo v od jeseni do pomladi obiskale 
generacije sedmošolcev, za katere smo pripravili program, ki zajema: predstavitev knjižnice, 
knjižnično-informacijsko opismenjevanje, predstavitev uporabe knjižnice od doma ter 
motivacijo za branje. Ob obisku bo vsakemu sedmošolcu podarjeno mladinsko leposlovno 
delo, v tej sezoni je to pesniška zbirka Ervina Fritza VRANE, letošnja nagrajenka z nagrado 
Večernica. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih 
stopnjah. Sedmošolci nas bodo obiskali po dogovoru z osnovnimi šolami. 
 
SLOVENSKI MEGA KVIZ: reševanje tretjega cikla knjižnično – muzejskega kviza možno 
v knjižnici in tudi preko spletne strani www.koz.si/megakviz, primerno za osnovnošolce 2. in 
3. triade. 
 
MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 2009 
Tudi v Knjižnici Radlje zbiramo glasove za najljubšo slovensko in najljubšo v slovenski jezik 
prevedeno mladinsko knjigo. Glasujete lahko v vseh oddelkih knjižnice. Po izboru mladih 
bralcev nagrajeni knjigi bosta objavljeni v aprilu ob mednarodnem dnevu knjig za otroke. 
 
VRTEC IN ŠOLA NA OBISKU 
Predstavitveni ogledi knjižnice in priložnostna pravljica po dogovoru. 
 
USTVARJALNA SREČANJA 
Na letošnjih ustvarjalnih srečanjih bosta potekali ob istem času dve vodeni delavnici. 
Delavnico za otroke od 5. leta bo vodila Vesna, delavnico za odrasle pa Slavica. Srečali se 
bomo vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu. Pridružite se nam vsi, ki uživate ob ustvarjanju z 
različnimi materiali in tehnikami. Začeli smo z glino, nadaljevali z dekorativnimi predmeti, 
okrašenimi in izdelanimi s kamenčki, v decembru izdelujemo praznične okraske, v januarju 
smo poslikali steklenice, v februarju izdelujemo dekorativna ogledala, v marcu zaključimo z 
broškami iz fimo mase. 
 
BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidnim osebam, ki radi 
berete ali bi radi brali in se ob knjigah pogovarjali ter družili. Dobimo se vsak 1. ponedeljek v 
mesecu ob 10. uri v klubskem prostoru društva invalidov in upokojencev v Radljah, na 
Mariborski cesti 26. 
 
BRALNE URE v domu za starejše občane v Radljah, namenjene vsem starejšim, ne samo 
varovancem doma. Pogovarjali se bomo o branju in knjigah. Prvič se dobimo v sredo, 14. 
januarja 2009. 
 
PODOBA IN ŽIVLJENJE RADELJ SKOZI ČAS. Vabljeni k sodelovanju. Cilj projekta je 
pridobiti, zbrati čimveč gradiva o Radljah (razglednice, fotografije, kronike, zapise...). Gradivo, ki 
ga boste občani prinesli v knjižnico, bo skrbno preslikano in shranjeno v elektronski obliki. 
Originali bodo seveda vrnjeni lastnikom. Tako bomo s skupnimi močmi sestavili podobo svojega 
kraja, ki se je s časom še kako spreminjal. 
 



TOČKA ZA SAMOSTOJNO UČENJE v knjižnici Radlje, kjer je omogočen brezplačen dostop 
do gradiv za samostojno učenje nekaterih tujih jezikov in osnov računalništva. Uporaba po 
dogovoru. Točka deluje v okviru projekta TVŽU Koroška, katerega nosilec je zavod  MOCIS 
Slovenj Gradec, dejavnost pa sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport in 
Evropskega socialnega sklada. 
 
SVETOVALNO SREDIŠČE KOROŠKA (MOCIS, Slovenj Gradec) v knjižnici Radlje: 
Obiščite svetovalko v Svetovalnem središču Koroška, ki bo za Vas  prihajala v Knjižnico 
Radlje vsak  tretji četrtek v mesecu med 14. in 17. uro in Vam brezplačno svetovala  pri 
odločanju za izobraževanje in učenje. 
Izvajanje projekta je sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega 
socialnega sklada. 
 
INDIVIDUALNO USPOSABLJANJE UPORABNIKOV za uporabo podatkovnih baz in 
Cobiss OPACA v knjižnici Radlje vsak ponedeljek med 10. in 11. uro in po dogovoru. 
 
KNJIŽNICA in KNJIGA DOSTOPNA SLEPIM IN SLABOVIDNIM uporabnikom 
- po dogovoru organiziramo tečaj uporabe računalnika, prilagojenega za slepe in slabovidne 
uporabnike; 
- leposlovne knjige z večjim tiskom smo vidno označili; 
- obogatili smo zbirko zvočnih knjig; 
- uporabnikom je na voljo uporaba različnih lup z osvetlitvijo in postavki za branje v 
knjižnici; 
- pripravljamo spremembe spletne strani, ki bo prijaznejša in predvsem uporabnejša za slepe 
in slabovidne uporabnike. 
 

INFORMACIJE in NOVOSTIINFORMACIJE in NOVOSTIINFORMACIJE in NOVOSTIINFORMACIJE in NOVOSTI    

    
OBIŠČITE NAS NA SPLETNI STRANI: www.knjiznica-radlje.si 
 
Ponujamo vam možnost obveščanje preko elektronskih obvestil ali SMS obvestil: 
- o skorajšnjem poteku roka izposoje, 
- o skorajšnjem pošiljanju opomina 
- o prispelem rezerviranem gradivu 
Več o e-obveščanju izveste ob obisku v Knjižnici. 
 
PODATKOVNE ZBIRKE, do katerih v knjižnici BREZPLAČNO dostopate: 
 
Za uporabnike knjižnice je dostop do podatkovnih zbirk GROVE ART ONLINE, GROVE 
MUSIC ONLINE, OXFORD ENGLISH DICTIONARY in OXFORD REFERENCE 
ONLINE omogočen preko spletne strani knjižnice.  
Za brezplačno uporabo IUS infa in EBSCO hosta dobite geslo pri izposojevalnem pultu. 

    
 
 
 
 


