DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
JUNIJ 2013

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v JUNIJU:
03. 06. 2013 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
04. 06. 2013 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
10. 06. 2013 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
11. 06. 2013 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
12. 06. 2013 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju:

KDO JE RAZDRL LASTOVIČJE GNEZDO?

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v juniju:
28. 06. 2013 – petek dopoldan v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice.

RAZSTAVE
Razstava ročnih del ročnodelskega krožka Spominčice s Kaple. Članice ročnodelskega
krožka pod imenom Spominčice se dobivajo od jeseni do poletja, izmenjajo izkušnje, znanje,
vzorce, ideje. Predvsem zaradi druženja se srečujejo že 10 let. Letošnjo obletnico bodo obeležile
na različne načine, tudi z obširnejšo razstavo v osnovni šoli na Kapli in s to razstavo v Knjižnici
Radlje, ki bo v vitrinah na ogled od 3. do 29. junija.
Razstava fotografij ob 110 letnici Kmečke godbe Pernice. Avtor razstave je Kristl Waltl.
Razstava je na ogled v knjižnici Muta do 28. junija.
Razstava likovnih del Alojza Erjavca. Na ogled v knjižnici Radlje do 15. junija.
Razstava likovnih del Danice Krautberger. Na ogled v knjižnici Radlje od 20. junija do 20.
julija.
Tematske razstave, na ogled v knjižnici Radlje od 1. do 29. junija:
- 5. junij: svetovni dan OKOLJA,
- 20. junij: svetovni dan BEGUNCEV,
- Juš KOZAK, rojen 26. 6. 1892,
- Vinko OŠLAK, rojen 23. 6. 1947,
- Miha MAZZINI, rojen 3. 6. 1961,
- Katarina MARINČIČ, rojena 25. 6. 1968.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
04. 06. 2013, prvi torek v mesecu, ob 10. uri, v prostorih društva upokojencev in
invalidov Muta, Glavni trg 27:
BRALNO-POGOVORNO
SREČANJE,
namenjeno
starejšim,
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter
družiti. Vabljeni na 9. srečanje v sezoni 2012/2013.
05. 06. 2013 - sreda, ob 19. uri v knjižnici Radlje:

Predstavitev zdravilnosti olj in pridobivanja hladno
iztisnjenih olj. Konrad Pogorevc nam bo predstavil svojo dejavnost.
Olja pridobiva iz semen konoplje, orehov, lešnikov, lanu in grozdnih pečk.
Pridobivanje nam bo demonstriral na svoji dodelani stiskalnici. Tako pridobljena olja
imajo blagodejne in zdravilne učinke na naše zdravje in počutje. Predavatelj se s to
dejavnostjo in s čebelarstvom intenzivno ukvarja že več let. Na predstavitvi bo
možno izdelke tudi kupiti.

17. 06. 2013 – ponedeljek, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v
Radljah:

BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina.

Knjižničarke iz Knjižnice Radlje se s stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na
določene teme, berejo, ustvarjajo in se družijo.
Tretji četrtek v mesecu: 20. 06. 2013, 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, potrebna
predhodna najava po telefonu: (02) 884 64 07, 051 224 942 ali po el. pošti:
mocis.bernarda@siol.net.. Dejavnost financirata in podpirata Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

20. 06. 2013 – četrtek, ob 19. uri v Knjižnici Radlje:

Odprtje razstave likovnih del Danice Krautberger.
Danica Krautberger se s slikarstvom ljubiteljsko ukvarja. To je bila že njena
mladostna želja, ki jo je šele v zadnjih letih uspela uresničiti. Ob slikanju izjemno
uživa. Najraje slika z akrilnimi barvami. Najljubši motivi so iz narave in živalskega
sveta. Razstava bo na ogled do 20. julija.

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice.

