DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
APRIL 2018
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:
3. april - torek, ob 16. uri v knjižnici na Muti,
10. april - torek, ob 10. in ob 16. uri v knjižnici Radlje,
11. april - sreda, ob 10. uri v knjižnici Ribnica na Pohorju,
12. april – četrtek, ob 16. uri v knjižnici v Podvelki,
16. april - ponedeljek, ob 16. uri v knjižnici v Vuzenici.
Vabljeni otroci od 3. leta starosti.
Po pravljici se pogovarjamo in ustvarjamo.

20.04.2018 – petek, ob 17. uri v osnovni šoli Muta:

VAU, DOBRA KNJIGA!!! Zaključek knjižnih čajank ob dobrih
knjigah s kulturnim programom učencev osnovne šole Muta. Učenci
bodo predstavili projekt branja in pogovora o aktualnih temah z gosti, ki je potekal v
tem šolskem letu. Pri projektu smo sodelovali Osnovna šola Muta in Knjižnica Radlje
ob Dravi.
23. 04. 2018 - ponedeljek, ob 17. uri
v knjižnici Radlje: NOČ KNJIGE:
Vsi se rodimo svobodni.
Na letošnjo temo noči knjige vam
bomo za uvod pripravili predstavo,
nadaljevali s pogovorom ob knjigi in
ilustracijah,
nato
zanimivo
ustvarjalno delavnico in za konec še
sladko presenečenje.
Vabljeni otroci in družine.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v aprilu:
30.04.2018 – ponedeljek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

Torek, 24.04.2018, ob 11. uri v knjižnici Radlje:
KNJIŽNE MIŠICE v sklopu projekta

Mladi, povabljeni v koroške knjižnice.
Neutrudni knjižni trening tokrat tudi v letu 2018. Nadaljujemo z igrami, kjer merimo
knjižno moč v pisani in izgovorjeni besedi.
Projekt KNJIŽNE MIŠICE nastaja v sodelovanju z Debatnim krožkom Gimnazije
Ravne na Koroškem in vseh koroških splošnih knjižnic pod mentorstvom Tee Kovše,
da bi pritegnili mlade in spodbudili bralno kulturo med njimi.
Vedno sledimo aktualnim dogodkov in tako se bomo tokrat posvetili grdim besedam
in iskanju novih besednih zvez za čustveno obarvane stavke in vzklike. Z besedami
se sporazumevamo in zato moramo biti pri izbiri previdni. Izberimo prave besede za
lep odnos.
Tudi na tokratnem srečanju bodo svoje knjižne mišice pomerili učenci iz osnovnih šol:
Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Brezno, Kapla in Ribnica na Pohorju. Zmagovalna
ekipa prejme tudi nagrado.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Drugi torek v mesecu: 10. 04. 2018, 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 2017/2018.
Torek, 17. 04. 2018, ob 19. uri v knjižnici Radlje:

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE »Korošci pa
bukve beremo« in srečanje s pisateljem Goranom
VOJNOVIĆEM.
Goran VOJNOVIĆ je slovenski filmski in televizijski režiser ter scenarist, pisatelj in
kolumnist. Njegov roman Figa smo prebirali v letošnji sezoni bralne značke. Bralcem
pa sta dobro znana tudi njegova romana Čefurji raus! in Jugoslavija, moja dežela.
Oba romana sta bila nagrajena s Kresnikovo nagrado (2009 in 2013). Čefurji raus! pa
si lahko ogledamo tudi kot film pod enakim naslovom.
Na zaključni prireditvi se bosta gost in bibliotekarka Tanja Repnik pogovarjala o
pisanju, knjigah in nasploh o delu literarnega ustvarjalca. Vsem sodelujočim pri bralni
znački za odrasle to sezono bomo podelili tudi nagrado za vztrajnost in sodelovanje
ter tako slovesno zaključili že 8. bralno značko za odrasle po vrsti.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje ob Dravi: razstavni prostor: Razstava O KNJIGI. Na ogled od 3.
do 30. aprila.
Knjižnica Muta: Kristl Valtl: Perniške kmetije in perniška godba skozi čas.
Razstava fotografij bo na ogled v Knjižnici Muta do 30. aprila.

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice.

