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RAZSTAVE: 

 
9. območna razstava likovnih del ljubiteljskih likovnikov. Na ogled od 5. do 30. junija. 
 
Razstava ročnih del in unikatnih izdelkov Olge KNUPLEŽ. Na ogled od 1. do 30. junija v 
vitrinah knjižnice Radlje. 
 
Razstava otroških risbic, nastalih na zadnji pravljični uri v sezoni. Na ogled do 30. junija na 
otroškem oddelku. 

 
 

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI:  
 

01.06.2009 – 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 9. srečanje v sezoni 
2008/2009. 
 
01.06.2009 – ponedeljek, ob 11. uri v Knjižnici Radlje: 

Na ogled postavljena razstava ročnih del in unikatnih izdelkov Olge KNUPLEŽ. 
Razstava bo v vitrinah na ogled do 30. junija. 
 
05.06.2009 – petek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje: 

Otvoritev 9. območne razstave ljubiteljskih likovnikov, ki jo organizira Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, OI Radlje v sodelovanju s Knjižnico Radlje ob Dravi. Razstavlja 6 
ustvarjalcev. O razstavi bo spregovorila Nina POPIČ. V kulturnem programu sodeluje 
orfova skupina z osnovne šole Radlje pod vodstvom Simone Štumberger. Program bo 
povezovala Petra Placet. Razstava bo na ogled do 30. junija. 
 
18.06.2009 – četrtek, od 13. do 17. ure v Knjižnici Radlje: 
Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). Namenjeno vsem, ki se 
želite izobraževati. Obiščite svetovalko, svetovanje je brezplačno. Svetovalno središče 
Koroška od leta 2008 dalje deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja Koroška 
(CVŽU Koroška). Dejavnost financirata in podpirata  Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Centra vseživljenjskega učenja.  
 
23.06.2009 – torek, ob 16. uri pred knjižnico Radlje: 
 Pravljično popoldne pred KRESNO NOČJO. Izpred knjižnice se bomo podali na 
pot, ki bo posebna kresna pustolovščina iskanja zakladov, obujanja kresnih običajev in 
drugih kresnih dogodivščin. Vabljeni tako otroci, kot tudi starši in drugi spremljevalci. 
Priporočamo primerno obutev in udobna oblačila. Pred knjižnico se vrnemo ob 18. uri. V 
primeru dežja bo pravljično popoldne ob drugi priložnosti. 
  
30.06.2009 – torek, ob 13. uri v knjižnici v Radljah: 

Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca junija. 
 
30.06.2009 – torek, ob 15. uri v knjižnici na Muti: 
 Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca junija. 
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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. 

    
 
 
 


