DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
OKTOBER 2014

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v OKTOBRU:
06.10.2014 - ponedeljek, ob 16. uri, v knjižnici v Podvelki,
07.10.2014 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
10.10.2014 - petek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici,
14.10.2014 - torek, ob 10. in ob 16. uri, v knjižnici Radlje,
15.10.2014 - sreda, ob 16. uri, v knjižnici Ribnica na Pohorju.

WINNIE IN ČAROBNA PALICA
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:

☻ 13. oktober: ustvarjalni dnevnik in
☻ 27. oktober: čarovniški klobuk. Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.
KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v oktobru:
30.10.2014 – četrtek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

RAZSTAVE
Razstava likovnih del ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev v okviru razpisa JSKD,
območne enote Radlje ob Dravi. Na ogled v Knjižnici Radlje do 18. oktobra.
Razstava »Cvetje v jeseni z unikatnim nakitom Kleopatre ART«, na kateri bo
Klavdija Sinreih predstavila svoje unikatne izdelke. Avtorica svoj hobi najbolje predstavi
z izdelki, na kratko pa tudi z besedami: »Veselje do kreiranja nečesa novega,
drugačnega, v kombinaciji razno raznih barv in predvsem veselje ob tem, da izdelki na
obraze vseh ljudi pričarajo veselje in presenečenje, je tisto, kar me navdušuje pri
oblikovanju nakita in izdelovanju različnih kreacij iz papirja in mavca.« Na ogled v
razstavnih vitrinah Knjižnice Radlje do 30. oktobra.
Razstava izdelkov ročnodelskega krožka TROBENTICE in zeliščarskega krožka
KAMILICE z Mute. Na ogled v knjižnici Muta: v petek, 17.10. popoldan - po prireditvi,
ki bo v OŠ Muta ob 17. uri, v soboto, 18.10. in v nedeljo, 19.10. od 9. do 18. ure.
Tematske razstave v oktobru, na ogled v knjižnici Radlje:
- 1. oktober: svetovni dan STAREJŠIH,
- 1. oktober: svetovni dan GLASBE,
- 31. oktober: dan reformacije, ki je Slovencem s Primožem Trubarjem
prinesla prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo imenovanje pojma
Slovenec.
- Kristina BRENK, rojena 22.10.1911.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
1.10.2014, sreda v vseh enotah knjižnice:

ZAČETEK ZBIRANJA PRIJAV sodelujočih pri bralni znački za
odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO.
Prijavite se lahko v vseh enotah Knjižnice Radlje. Branje knjig bo potekalo do
aprila 2015, ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s slovenskim pisateljem ali
pisateljico. Vsi bralci, ki bodo v tem obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega
seznama, bodo na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado in praktično darilo.
Korošci pa bukve beremo je skupen projekt promocije branja za odrasle v vseh
koroških knjižnicah.
Več informacij dobite v posamezni knjižnici.
Četrtek, 2.10.2014, ob 18. uri v Knjižnici Muta:

Odprtje razstave SVETI JERNEJ NEKOČ IN DANES.
Na razstavi bo z besedili in fotografijami predstavljen utrip kraja skozi čas. Razstavo
sta pripravila profesorica Majda M. Lesjak in upokojeni novinar Kristl Waltl. Kulturni
program so pripravili krajani. Razstava bo v prostorih knjižnice Muta na ogled do
28. novembra.

Torek, 7.10.2014, ob 10. uri v prostoru društva upokojencev in invalidov Muta,
Glavni trg 27:
BRALNO POGOVORNA SREČANJA, namenjena starejšim,
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter
družiti. Vabljeni na 1. srečanje v sezoni 2014/2015.
Četrtek, 9.10.2014, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev z delavnico: EFT tehnika – tehnika doseganja
čustvene svobode. Zagotovo ste že slišali za tapkanje – to je to: tehnika
nežnega tapkanja po akupresurnih točkah, s katero vzpostavimo ravnovesje v našem
energijskem sistemu in odpravimo blokade, ki povzročajo negativna čustva in fizične
bolečine. In zakaj jo uporabljati? Ker je učinkovita samopomoč, ki je vedno na
dosego rok. Več o tehniki, izvajanju in učinkovitosti nam bo predstavila Andreja
Valcl, certificirana EFT izvajalka 3. stopnje.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.

☻ 13. oktober: jesenski aranžma s svečo in
☻ 27. oktober: dokončanje jesenskega aranžmaja.
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

