
Povabljeni v knjižnico…. 

 

V knjižnici se je spet zaključilo eno koledarsko leto, kar za nas ne pomeni počitka ali 

predaha…ta je še daleč. V času od jeseni do pomladi namreč v knjižnici potekajo razne 

dejavnosti, prireditve, ki so namenjene tako našim stalnim obiskovalcem, kot vsem, ki sicer v 

knjižnico ne zahajate, pa v vodnikih po kulturnih prireditvah zasledite, da se v knjižnici nekaj 

dogaja…V knjižnici, kjer skrbimo za to, da se vedno nekaj dogaja, poskušamo najti aktualne 

vsebine, izvajalce, dogodke, ki bodo nam in vam popestrili včasih dolge popoldneve ali 

večere, hkrati nas seznanili z nečim novim, nas duhovno obogatili, tudi navdihnili, vsekakor 

pa razvedrili in razveselili. Prav tako se trudimo narediti vzdušje v knjižnici čim bolj prijetno 

in podobno mirnim kotičkom vaših domov: z zelenjem, odmaknjenimi čitalniškimi mizami za 

mirno prebiranje časopisov, knjig, revij, udobnimi sedeži. Za otroke in mlade, ki se družijo z 

vrstniki ob najpopularnejši igrači – računalniku, skrbimo za nemoteno delovanje kar desetih 

računalnikov za uporabnike in treh tiskalnikov. Za najmlajše, ki potrebujejo tudi v knjižnici 

več gibanja in pestrosti pa smo uredili pravo igralnico z različnimi namiznimi igrami, 

sestavljankami, gledališko kuliso in številnimi prijetnimi lutkami, ki zaživijo v rokah otrok ali 

staršev. Od oktobra je prostor polepšan z velikim akvarijem, ki smo ga dobili v dar od 

sosednjega podjetja Stroka produkt in so njegove prebivalke – pisane ribice vedno deležne 

velike pozornosti naših malih, pa tudi velikih obiskovalcev.  

Ker smo splošna knjižnica, je tudi priprava dodatnih dejavnosti in prireditev splošna: za 

najmlajše in z najmlajšimi pripravljamo delavnice, srečanja z ustvarjalci, pravljične ure, 

razstave; s šolarji rešujemo uganke, knjižni kviz, nagradno knjižnično igro, rastemo s knjigo; 

za odrasle prirejamo razstave, potopise, predavanja, delavnice, literarne večere, se srečamo na 

bralnih srečanjih ali bralnih urah,… Vse te dejavnosti so včasih povsem neposredno, včasih 

posredno povezane z našo osnovno knjižnično dejavnostjo, saj se vse nekako povezujejo s 

knjigo, literaturo, včasih z leposlovnim, drugič spet strokovnim branjem. Tudi cilj naše 

dejavnosti, pa naj se izkazuje v izposojanju knjig in drugega gradiva ali v organizaciji in 

izvedbi raznih prireditev in dejavnosti, je in ostaja isti: zadovoljevanje naše osnovne človeške 

potrebe po kulturi, po novih informacijah, novih znanjih in veščinah. S tem si širimo duha, 

bogatimo življenje, dvigujemo nivo njegove kvalitete ali z drugimi besedami: življenju 

dodajamo vrednost. Tudi v knjižnici želimo vsaj nekaj prijetnega, novega, včasih tudi 

nepozabnega dodati k vašemu življenju, zato vas prisrčno vabimo, da se udeležite naših 

dejavnosti in prireditev. 

 

Vabljeni k ogledu razstav: 
 

V vitrinah knjižnice Radlje bo v marcu razstava nakita iz mase fimo, nastalega na delavnicah, ki 

jih je organiziral JSKD Radlje ob Dravi in v aprilu razstava ročnih del.  

VABLJENI K RAZSTAVLJANJU V NAŠIH VITRINAH, ki so posebej primerne za razstave 

drobnih predmetov, zbirk, ročnih del in podobnega. Razstavljate lahko tako posamezniki kot 

skupine ali društva. Pokličite nas v knjižnico za dogovor in termin. 

V razstavnem prostoru knjižnice: v februarju razstava likovnih del Igorja SENEKOVIČA 

in v marcu razstava fotografij z naslovom ŽENSKE. Avtor fotografij je Kristl Valtl. 

 

Vabljeni, da sodelujete ali se udeležite katere od stalnih dejavnosti v knjižnici: 

pravljica potuje, uganka meseca , rastem s knjigo 2008/2009, reševanje slovenskega mega 

kviza, glasovanje za mojo najljubšo knjigo 2009, predstavitveni ogledi knjižnice in 

priložnostne pravljice, ustvarjalna srečanja, ki jih zaključujemo v marcu z izdelovanjem brošk 

iz mase fimo, bralna srečanja, namenjena starejšim, upokojencem, invalidnim osebam, ki jih 

bomo zaključili s srečanjem z znanim slovenskim pisateljem v aprilu, priložnostne bralne ure 



v domu za starejše občane v Radljah, namenjene vsem starejšim, ne samo varovancem doma, 

izvajanjem projekta zbiranja starejšega gradiva o Radljah, imenovanega podoba in življenje 

Radelj skozi čas, izvajanjem točke za samostojno učenje v knjižnici Radlje, kjer je omogočen 

brezplačen dostop do gradiv za samostojno učenje nekaterih tujih jezikov in osnov računalništva, 

individualno usposabljanje uporabnikov za uporabo cobiss opaca in podatkovnih baz, do 

katerih lahko v knjižnici brezplačno dostopate. 

 

Poleg vseh stalnih dejavnosti vam V MARCU, ki je mesec praznikov, namenjenih 

ženskam in materam, pripravljamo predavanje na temo ŽENSKE V SODOBNI 

DRUŽBI in razstavo fotografij ŽENSKE. Avtor fotografij je Kristl Valtl, predavatelj pa 

ROMAN VODEB, kolumnist in psiholog. Pripravljamo tudi literarni večer, na katerem 

se bomo srečali s člani Mariborskega literarnega društva LIKUS in potopisno 

predavanje po KOLUMBIJI.  

 

Mesec APRIL je v znamenju knjige in knjižnih praznikov, saj praznujemo že 2. aprila, 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 in 23. aprila - 

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. V Sloveniji smo 

praznik podaljšali v SLOVENSKE DNEVE KNJIGE, ki trajajo en teden; letos tako že 

štirinajsti dnevi knjige od 20. do 24. aprila. 

Tako kot drugod po Sloveniji, se bomo tudi v knjižnici Radlje v aprilu predvsem 

posvetili knjigi, pisanju, branju. Povabili bomo dva znana slovenska pisatelja: enega za 

srečanje z otroki iz vrtca in osnovne šole ter pisatelja za srečanje z odraslimi, s katerim 

bomo tudi zaključili bralna srečanja, ki so potekala od lanskega oktobra.  

Ob slovenskih dnevih knjige bomo v knjižnici podarili letno članarino vsem novo vpisanim 

članom. 

Vabljeni torej v knjižnico po dodano vrednost k vašemu vsakdanu. 
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