DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
SEPTEMBER 2018

DEJAVNOSTI za OTROKE
Sobota, 15. 9. 2018, ob 10. uri pri radeljskem dvorcu:

KNJIŽNICA v PARKU.
Knjige lahko prebiramo povsod. Za nekatere knjige je prav posebej primeren park,
sploh kadar nas knjige spodbujajo k igri in raziskovanju ter vodijo k novemu znanju.
Sobota, 22. 9. 2018, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:

Zabava POČITALCEV in VSEH BRALCEV.
Ob zaključku poletne bralne akcije POČITALCI = POČITNIŠKI BRALCI, namenjene
osnovnošolcem in dijakom, prirejamo zabavo. Vsi sodelujoči počitalci so nagrajeni,
donatorji pa so omogočili še dodatne nagrade, katerih dobitnike bomo izžrebali na
zaključni prireditvi. Povabili smo tudi vsem bralcem poznanega gosta, ki bo poskrbel
za zabavno vzdušje z glasbo, humorjem in zabavnimi igrami. Na zabavo ste
vabljeni in dobrodošli vsi, četudi niste sodelovali v bralni akciji. Mogoče pa vas
navdušimo za sodelovanje v naslednjih počitnicah.

28. 9. 2018 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote knjižnice:

KNJIŽNA UGANKA

za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v septembru.
Izžrebane reševalce čakajo knjižne nagrade.

PRIREDITVE za ODRASLE
Četrtek, 20. 9. 2018, ob 19. uri v galeriji Knjižnice Radlje:

Odprtje območne likovne razstave.
Razstavljajo: Radivoj CVETKO, Sonja ČODERL, Alojz ERJAVC, Tanja
GORIČAN, Lucija GOSAK, Kaja HOHNJEC, Ludvik JERČIČ, Jože KOVAČ,
Andrej LAUKO, Jožef MRAKIČ, Gregor PEČOLAR, Tjaša PEČOVNIK, Saša
PLEVNIK, Breda RIČNIK, Simon RUTNIK, Jožica SOBIECH, Simona SVANJAK,
Renata ŠTRASER, Berta URBANC in Maja ŽIŽMOND.
Vsak sodelujoči ustvarjalec je lahko sodeloval z največ dvema deloma, ki sta nastali
v zadnjem letu in še nista bili razstavljeni. Uporabi se lahko katerokoli tehniko, tema
razstave pa je prosta.

K sodelovanju smo povabili odrasle ustvarjalce iz UE Radlje ob Dravi, in jim s tem
omogočili, da se predstavijo s svojimi deli vsaj enkrat letno širši javnosti. Razstavo
bo spremljal strokovni spremljevalec za likovno dejavnost mag. Denis Senegačnik, v
kulturnem program pa bodo sodelovali učenci glasbene šole Muziklub Radlje.
Razstava bo v odpiralnem času knjižnice na ogled do 13. oktobra.
Organizator: JSKD Območna izpostava Radlje ob Dravi.

Torek, 25. 9. 2018, ob 18. uri v galeriji Knjižnice Radlje:

Stane Hrovat: Marenberg - kratek zgodovinski opis kraja in
okolice.
Predstavitev digitaliziranega tipkopisa iz leta 1939, ki je eden redkih ohranjenih
zgodovinskih virov o Radljah in okolici. Original tipkopis hrani Knjižnica Radlje ob
Dravi, elektronska različica pa je javno dostopna v elektronski knjižnici dLIB.
Digitalizacijo tipkopisa je omogočila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem v okviru nalog, ki jih izvaja za koroško območje. Pomen in
namen digitaliziranih dokumentov iz naše preteklosti bo predstavila strokovnjakinja z
domoznanskega področja in strokovna kolegica Simona Šuler Pandev.

RAZSTAVE
RAZSTAVNI PROSTOR knjižnice Radlje: območna likovna razstava. Organizator:
JSKD, območna enota Radlje ob Dravi. Na ogled od 20. septembra do 13. oktobra.
KNJIŽNICA Radlje: tematska razstava:
- Mednarodni literarni festival VILENICA.
Na ogled od 1. do 30. septembra.

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice.

