
Kulturne prireditve v knjižnici Radlje in projekt, s katerim pričnemo v marcu: PODOBA in 

ŽIVLJENJE RADELJ SKOZI ČAS 

 

Knjižnica Radlje je s svojo pisano paleto prireditev pomemben dejavnik kulturnega dogajanja v občini 

Radlje. Naše prireditve ne pokrivajo le področja predstavitev knjig in literarnih večerov, temveč tudi 

mnoga druga: potopisna predavanja, likovne in fotografske razstave ter številne prireditve za otroke. 

Pretekli mesec – na Valentinovo, so dijaki Srednje šole Muta predstavili svoje pretekle dosežke in 

načrte v prihodnosti z ustvarjalno zasnovanim in odlično izvedenim programom. Razstavo, ki so ji 

nadeli naslov MLADOST SE PREDSTAVI pa ste si v knjižnici lahko ogledovali ves mesec. V 

februarju smo vam pripravili še potopisno predavanje domačina DARKA SAGMEISTRA. Na svoj 

humoren in tenkočuten način nam je predstavil vtise iz Maroka. Kot popotnik z izurjenim očesom in 

občutkom, se je v naši knjižnici že večkrat predstavil. Njegove predstavitve so vedno dobro obiskane 

in odmevne. Ker kot knjižnica dajemo velik poudarek dogodkom, ki so povezani s knjigo, smo v 

februarju predstavili knjigo JOŽETA PRAPERJA: VUZENICA, ZNAMENITOSTI IN 

ZANIMIVOSTI. S predstavitvami knjig domačih avtorjev želimo ponuditi možnost, da se naši 

obiskovalci z avtorji seznanijo tudi na takšen način: osebnejši, v pogovoru, tudi v sproščenem klepetu. 

V knjižnici pa je v okviru naših pobud za kvalitetno preživljanje prostega časa z ustvarjanjem, na 

ogled razstava UNIKATNEGA NAKITA, ki si jo lahko ogledate še do 15. marca. Poleg ustvarjalnih 

srečanj dvakrat mesečno in ustvarjalnih delavnic so takšne razstave pomembna pobuda k ustvarjanju. 

Ob naštetih prireditvah smo izvedli tudi številne za otroke, predvsem pravljične ure, ustvarjalne 

delavnice in predstavitve knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo. Utrinke z naših prireditev in 

napovedi prireditev lahko spremljate tudi na spletni strani knjižnice www.knjiznica-radlje.si. 

 

V mesecu marcu poleg potopisnega predavanja, predstavitve knjige o odvisnosti, predstavitve 

zbornika pesnikov in pisateljev domačinov, pripravljamo  razstavo starejših fotografij Radelj, katerih 

avtor je Kristl Valt – fotoreporter, novinar, ki je vsa svoja službeno aktivna leta posvetil prav našim 

krajem in našim ljudem. Sedaj kot upokojenec sodeluje pri raznih projektih, saj je kot vedno buden 

opazovalec zbiral in tudi ohranil številna pričevanja o naših krajih tako v sliki kot tudi v besedi. 

Radlje so lep kraj z bogato in zanimivo zgodovino. O tem nam pričajo številne znamenitosti ali njihovi 

ostanki. Pripovedujejo nam zgodbe o svojem času, o ljudeh, ki so takrat živeli ter seveda o 

arhitekturnih, gospodarskih in kulturnih vidikih obdobja v katerem so nastajali. Prav je, da se 

zavedamo njihove zgodovinske ter sporočilne vrednosti in prav je tudi, da svojo zgodovino  negujemo. 

Podoba Radelj se je skozi zgodovino spreminjala. Iz majhne, gručaste vasi v 12. stoletju, so se razvile 

v lep in kulturno zanimiv kraj. O njegovem nastajanju in daljni preteklosti je že precej raziskano in 

zapisano, novejši zgodovini (zlasti letom od 2. svetovne vojne pa do danes) pa grozi, da bodo šla 

mimo nas in utonila v pozabo. 

Ker v Radljah in njegovi okolici ni muzeja, arhiva ali podobne ustanove, ki bi si prizadevala ohraniti 

zgodovinsko in kulturno dediščino naših krajev, se v Knjižnici Radlje čutimo dolžne, da to nalogo vsaj 

deloma prevzamemo. Naloga knjižnice namreč ni le zbiranje, urejanje in izposoja gradiva, temveč je 

tako rekoč naše poslanstvo tudi domoznanska dejavnost, ki daje velik poudarek zbiranju gradiva o 

svojem kraju in njegovi okolici.  

Razstava gospoda Valtla nam tako predstavlja začetek projekta PODOBA in ŽIVLJENJE RADELJ 

SKOZI ČAS, ki smo ga že dalj časa načrtovali, vendar je bila njegova izvedba otežena zaradi 

tehničnih in predvsem kadrovskih omejitev. Gre za projekt digitalizacije domoznanskega gradiva. 

Namen tega projekta je pridobiti slikovno in pisno gradivo, ki govori o Radljah (sedanja občina 

Radlje), ga digitalizirati, popisati in kasneje originale vrniti lastnikom. S tem želimo na sodobnih 

medijih, s sodobno tehnologijo ohraniti gradivo za naše prihodnje rodove. Na podlagi zbranega 

gradiva bomo kasneje prirejali občasne tematske, pa tudi stalne razstave. Gradivo bo v elektronski 

obliki prosto dostopno. 

S TEM NAMENOM SE OBRAČAMO NA LJUDI, KI IMAJO KAKRŠNOKOLI GRADIVO 

(fotografije, razglednice, kronike, popise, programe prireditev…), KI PRIČA O NASTAJANJU ALI 

SPREMINJANJU RADELJ ALI PRIKAZUJE KULTURNE OZIROMA DRUŽABNE DOGODKE V 

NJEM, DA TO GRADIVO PRINESEJO IN NAM S SVOJIM DOVOLJENJEM OMOGOČIJO 

NJIHOVO DIGITALIZACIJO IN UPORABO, MEDTEM KO JIM BOMO ORIGINALE VRNILI. 

Upamo in želimo si pozitivnega odziva ljudi, saj se naša preteklost tiče vseh nas in je pogoj za našo 



prihodnost. Zelo se že veselimo, da bomo skupaj s prebivalci Občine Radlje oblikovali nekakšen 

kronološki pregled spreminjanja Radelj v zadnjem stoletju.  
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