DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
APRIL 2015
MESEC APRIL JE V ZNAMENJU KNJIGE in knjižnih praznikov:
2. april – svetovni dan mladinske književnosti in
23. april - svetovni dan knjige in avtorskih pravic, zato
V APRILU NOVO VPISANIM ČLANOM
PRVO LETO ČLANARINO PODARIMO!

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v APRILU:
07.04.2015 - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
08.04.2015 - sreda, ob 16. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju,
13.04.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki,
14.04.2015 - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje,
20.04.2015 - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici:

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu:
30.04.2015 – četrtek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

RAZSTAVE
Bernarda Štrafunko: MOJE SLIKE. Razstava likovnih del ljubiteljske slikarke, na
ogled v knjižnici Radlje od 31. marca do 30. aprila.
Ročnodelski krožek TROBENTICE z Mute: razstava ročnih del in unikatnih
izdelkov. Na ogled v vitrinah knjižnice Radlje od 1. do 30. aprila.
Tematske razstave v aprilu, na ogled v knjižnici Radlje:
- knjižni prazniki v aprilu in slovenski dnevi knjige
- svetovni dan zdravja: 7. april
- svetovni dan Zemlje: 22. april

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Četrtek, 02. 04. 2015, ob 17. uri v Knjižnici Podvelka:

Andraž Koželnik: RODOSLOVJE.
Rodoslovje ali genealogija je pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja z
raziskovanjem družinskih korenin in porekla. Beseda rodoslovje izhaja iz dveh
latinskih besed: iz pes/pedis, ki pomeni noga ter iz besede grus ali žerjav. Z iskanjem
svojih prednikom so se namreč ukvarjali že stari Kitajci, Grki, Rimljani in ostali. Na
predavanju bo predstavljeno kaj je to rodoslovje ali genealogija ter kako izdelati
lasten rodovnik. V preteklosti je bilo poznavanje svojih družinskih korenin domena
zgolj plemiških družin, danes se ta trend spreminja.
Naj preteklost ne ostane skrivnost.

Petek, 03. 04. 2015, ob 19. uri v Knjižnici Radlje:

Potopisno predavanje z Zvonetom Šerugo po AFRIKI.
Popotnik bo predstavil nekaj svojih najljubših afriških destinacij: NAMIBIJA,
UGANDA, ETIOPIJA. Še vedno ga vleče k ljudem, v najbolj odmaknjena plemenska
področja nomadskih ljudstev, kjer se je čas skorajda ustavil. Pripravil je projekcijo z
več kot tristo fotografijami.
Obljubljamo nepozabno potovanje! Vstopnine ni.
Organizator potopisnega predavanja v knjižnici je kulturna sekcija Kluba koroških
študentov.

Prvi torek v mesecu: 07. 04. 2015, ob 10. uri v prostoru društva upokojencev in
invalidov Muta, Glavni trg 27:
BRALNA SREČANJA, namenjena starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi
berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti. Vabljeni na 7. srečanje v
sezoni 2014/2015.

Sreda, 15. 04. 2015, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
Predstavitev knjige: Nuša Hamler: SEMENARIMO Z LJUBEZNIJO.
Iz predgovora v knjigi: »Nekoč je bilo semenarjenje čisto običajno delo sleherne
gospodinje. Tega sezonskega opravila so se lotile povsem rutinsko, tako kot
preostalih del pri hiši… Časi so se spremenili. Semena smo začeli kupovati v lepih
vrečicah, po dostopnih cenah, velike sodobne semenarne pa so nam ponudile
raznovrstna semena; sprva domača, zdaj pa od kdo ve kod… Danes smo na
začetku. Sprašujemo se, če je res dobro, kar nam je ponujeno, ali bi bilo morda bolje,
da znova poskusimo poskrbeti zase in za svoja doma pridelana semena…«.
Knjiga prinaša informacije in konkretne napotke ter nas spodbuja k semenarjenju in
vrtnarjenju z ljubeznijo. Informacije o knjigi so dostopne tudi na spletni strani Društva
Ajda Koroška: www.ajdakoroska.si.

Četrtek, 23. 04. 2015, ob 19. uri v knjižnici Radlje:
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »Korošci pa bukve beremo«.
Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad vsem sodelujočim pri bralni znački za
odrasle to sezono bo potekala prav na svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Za
glavno nagrado in spodbudo k branju se bomo srečali z ALEKSANDRO KOCMUT.
Njen roman Trije razlogi smo prebirali v letošnji sezoni bralne značke.
Aleksandra Kocmut je slovenska pesnica, pisateljica, urednica in prevajalka. Živi in
dela na Prevaljah. Piše za otroke in odrasle. Poezijo in prozo objavlja tudi v različnih
literarnih revijah in zbornikih ter drugi periodiki. Piše tudi literarne recenzije. Na
srečanju nam bo predstavila svoje navdihe za pestro besedno ustvarjanje.
Pogovor in program bo vodila Veronika Mravljak Andoljšek.

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice.

