
PRIREDITVE  v Knjižnici Radlje v PRIREDITVE  v Knjižnici Radlje v PRIREDITVE  v Knjižnici Radlje v PRIREDITVE  v Knjižnici Radlje v NOVEMBRU NOVEMBRU NOVEMBRU NOVEMBRU 2002002002009999        
 
 

RAZSTAVE: 
 
Razstava unikatnih izdelkov iz filca. Avtorica: Veronika Sušnik, na ogled v razstavnih vitrinah 
v knjižnici Radlje od 2. do 30. novembra. 
 
Razstava likovnih del Antona in Janeza REPNIKA, na ogled v knjižnici Radlje od 6. do 30. 
novembra. 
 
Razstava risb in slik, nastalih na pravljičnih urah ob DNEVU SLOVENSKE IZVIRNE 
SLIKANICE, na ogled na otroškem oddelku knjižnice Radlje do 30. novembra. 
 

 

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI:  
 
 
02.11.2009 – 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 2. srečanje v sezoni 
2009/2010. 
 
02.11.2009 – ponedeljek, ob 16. uri v Knjižnici Podvelka: 
 Pravljica potuje, tokrat: JOŠKO IN ČUHA PUHA. 
 
03.11.2009 – torek, ob 16. uri v Knjižnici Muta: 
 Pravljica potuje, tokrat: JOŠKO IN ČUHA PUHA. 

 
03.11.2009 – torek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
 JOGA pod vodstvom Blanke Šabec. Obvezne prijave pri Martini Vajs, tel.: 040 799 
230. 
 
06.11.2009 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Antona in Janeza REPNIKA z Mute. O razstavi bo 
spregovorila Nina Popič, program bo povezovala Petra Placet. Kulturni program bodo 
dopolnili priznani glasbeni gostje: moška vokalna zasedba Deseti brat, Anja Burnik in 
Mojca Krajnc. Razstava bo na ogled do 30. novembra. 

 
09.11.2009 – ponedeljek, ob 16. uri v Knjižnici Vuzenica: 
 Pravljica potuje, tokrat: JOŠKO IN ČUHA PUHA. 
 
09.11.2009 – ponedeljek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 
 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo ustvarjali jesenske 
dekoracije, odrasli bomo oblikovali nakit. Material dobite v knjižnici, potrebujete orodje: 
različne klešče za oblikovanje.  



 
10.11.2009 – torek, ob 10. in ob 16. uri v Knjižnici Radlje: 
 Pravljica potuje, tokrat: JOŠKO IN ČUHA PUHA. 
 
10.11.2009 – torek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
 JOGA pod vodstvom Blanke Šabec. Obvezne prijave pri Martini Vajs, tel.: 040 799 
230. 
 
14.11.2009 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 
 Lutkovna predstava GRAD GRADIČEK v izvedbi članic Društva prijateljev 
mladine Radlje. Organizator: DPM Radlje. 
 
16.11.2009 – 21.11.2009 – teden ob  DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC.  

UGODNOST ZA ČLANE: v tem tednu včlanjeni novi člani boste v prvem letu 
članstva oproščeni plačila članarine.  
 
17.11.2009 – torek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
 JOGA pod vodstvom Blanke Šabec. Obvezne prijave pri Martini Vajs, tel.: 040 799 
230. 
 
19.11.2009 – četrtek, od 13. do 17. ure v Knjižnici Radlje: 

Svetovalno središče Koroška (izvaja MOCIS, Slovenj Gradec). Namenjeno vsem, 
ki se želite izobraževati, ste brezposelni, upokojeni, … in bi radi svoj čas popestrili z učenjem 
v različnih, tudi  brezplačnih delavnicah in za vse, ki ste že vključeni v izobraževanje pa 
želite, da bi bilo vaše učenje učinkovitejše. 
Obiščite svetovalko, svetovanje je brezplačno. 

 
19.11.2009 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Literarni večer z VLADIMIRJEM VERDNIKOM. Pogovor z Radeljčanom, ki dela 
in živi v Velenju, je vsestranski literarni ustvarjalec in sodeluje s sodobniki literarne in drugih 
umetniških zvrsti, bo vodila Petra Placet. V glasbenem programu bomo slišali učence 
Glasbene šole Radlje. 
 
23.11.2009 – ponedeljek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 
 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo ustvarjali jesenske 
dekoracije, odrasli bomo oblikovali nakit. Material dobite v knjižnici, potrebujete orodje: 
različne klešče za oblikovanje.  
 
24.11.2009 – torek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
 JOGA pod vodstvom Blanke Šabec. Obvezne prijave pri Martini Vajs, tel.: 040 799 
230. 
 
27.11.2009 – petek, ob 13. uri v knjižnici v Radljah in v knjižnici na Muti: 
 Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca novembra. 
 
28.11.2009 – sobota, med 9. in 12. uro v knjižnici Radlje: 
             Izdelovanje adventnih venčkov in prazničnih namiznih aranžmajev – klasičnih, 
pa tudi drugačnih.  
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BREZPLAČEN dostop do PODATKOVNIH ZBIRK: GROVE ART ONLINE, GROVE 
MUSIC ONLINE, WHO´S WHO and WHO was WHO, GVIN.com, VEČER-arhiv 
člankov, IUS info in EBSCO host. 
 
Splošne knjižnice praznujemo 20. novembra DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH 
KNJIŽNIC. Praznujte z nami in nas obiščite v knjižnici.  
 
UGANKA MESECA  
V jesenskem mesecu, bo tudi uganka jesensko pobarvana.Osnovnošolci vabljeni k reševanju 
uganke in sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo konec meseca. 
 
PRAVLJICA POTUJE 
Pravljica bo spet pripotovala do knjižnic v Radljah, na Muti, v Podvelki in v Vuzenici. Po 
pravljičnem uvodu nadaljujemo z ustvarjalno delavnico. 
 
VRTEC IN ŠOLA NA OBISKU 
Predstavitveni ogledi knjižnice in priložnostna pravljica po dogovoru. 
 
RASTEM S KNJIGO 2009/2010 
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. Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih 
stopnjah. Sedmošolci nas bodo obiskali po dogovoru z osnovnimi šolami. 
 
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 in drugi  
izvajalci. Srečali se bomo vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu. Pridružite se nam vsi, ki uživate 
ob ustvarjanju z različnimi materiali in tehnikami.  
 
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. 
 
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. 
 
INDIVIDUALNO USPOSABLJANJE UPORABNIKOV za uporabo podatkovnih baz in 
Cobiss OPACA v knjižnici Radlje vsak ponedeljek med 10. in 11. uro in po dogovoru. 



 
Projekt  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. 
 
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. 
 
JOGA  
vsak torek med 18. in 19:30 uro pod vodstvom Blanke Šabec. Potrebne prijave. Informacije pri 
Martini Vajs, tel. 040 799 230. 
 
 


