DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
NOVEMBER 2018

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE
Torek, 6. 11. 2018, ob 11. uri v knjižnici Radlje:
KNJIŽNE MIŠICE v sklopu projekta

Mladi, povabljeni v koroške knjižnice.
Knjižne mišice se nadaljujejo in z mladimi neumorno raziskujemo nove misli in ideje
med knjigami. Vse življenje iščemo: svoj poklic, ljubezen, družino, hišo in prijatelje.
Ob vsem tem pa že od malih nog vedno znova brskamo za pravo knjigo v določenem
trenutku našega življenja.
Z dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem bomo vodili iskanje in raziskovanje po
knjižnicah. V prvem delu bomo brali odlomke iz različnih knjižnih del in nato poiskali
avtorja med knjigami na policah. Na koncu pa bomo s tehniko kolaža ustvarili novo
zgodbo.
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.

PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:
06.11.2018 - torek, ob 16. uri, v knjižnici na Muti,
14.11.2018 - sreda, ob 10. uri,
v knjižnici Ribnica na Pohorju,
19.11.2018 - ponedeljek, ob 10. uri in ob 10:30
v knjižnici v Podvelki.
10. 11. 2018 - sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:

Predstava za otroke KJER SE PREPIRATA DVA… in
ustvarjalna delavnica.
Prepiranje je dal našega vsakdana. Pač nimamo vedno enakih mnenj, pričakovanj,
predstav,… Takrat, ko se prepirajo živali, je še posebej veselo. Sploh, ko se sprejo
šibkejše in manjše živali z večjimi in nevarnejšimi.
Udeležba je brezplačna.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:
☺ 12. november: okraski za adventni venček
☺ 26. november: adventni venčki in praznične dekoracije
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.
24. 11. 2018 – sobota, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:
Ustvarjalna delavnica za otroke – poteka sočasno s predavanjem Jasne
Petelin: Ali je postavljanje mej pri otroku res najučinkovitejše? z namenom, da je
udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki.

KNJIŽNA UGANKA za osnovnošolce, žrebanje reševalcev v novembru:
30. 11. 2018 – petek dopoldan v Knjižnici Radlje ob Dravi za vse enote
knjižnice. Izžrebane reševalce čakajo praktične nagrade.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
V mesecu novembru – ob praznovanju DNEVA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
nudimo UGODNOST ZA NOVE ČLANE:
v novembru včlanjenim novim članom prvo letno članarino PODARIMO.
Prvi torek v mesecu: 6. 11. 2018, ob 10. uri v KNJIŽNICI MUTA:
BRALNO - POGOVORNO SREČANJE, namenjeno odraslim,
starejšim, upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah
pogovarjati ter družiti. Na 2. srečanju v sezoni 2018/2019 bodo udeleženci
obravnavali tri zgodbe/knjige: Skodelica kave, Obtožba: prepovedane zgodbe iz
Severne Koreje in Srečni ljudje berejo in pijejo kavo. Četudi knjig niste prebrali, se
pridružite pogovoru, saj so vsebine zgolj iztočnica za razpravo.

Četrtek, 8. 11. 2018, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah:
BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničarko iz Knjižnice
Radlje se stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo, ustvarjajo
in se družijo.
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle:
☺ 12. november: nakit iz polimerne mase kato
☺ 26. november: nadaljevanje in dokončanje nakita
Tako material kot orodje bo pripravljeno v knjižnici. Udeleženci pa lahko seveda prinesejo svojo
polimerno maso KATO v dveh ali treh barvah in orodje za obdelavo mase.

Četrtek, 15. 11. 2018, ob 9. uri v KNJIŽNICI RADLJE:

BRALNO – POGOVORNO SREČANJE,

namenjeno odraslim,
starejšim, upokojencem, invalidom; vsem, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah
pogovarjati ter družiti. Na 2. srečanju v sezoni 2018/2019 se bodo udeleženci
pogovarjali o tematiki sodobnega časa, ki se ji posveča tudi knjiga Kavarna na koncu
sveta. Pogovor bo vodila in usmerjala Breda Bobovnik. Četudi knjige niste prebrali,
se pridružite pogovoru, saj je vsebina knjige zgolj iztočnica za razpravo.

»Če hočemo biti takšni, kakršni smo v
resnici, moramo pustiti svojemu pravemu
jazu, da pride na dan. Tako preprosto je. Če
se včasih zaplete, je tako zgolj zaradi nas
samih.« - John P. Strelecky

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar
nekaj dni. Pridružite se nam na tednu razstav, predstavitev, delavnic
in dogodkov na izbrano temo dneva!

Ponedeljek, 19. november, ob 9:30 v Knjižnici Radlje:
DOBIMO SE V KNJIŽNICI … z društvom ŠENT. Vzajemno se bomo predstavili s
svojimi dejavnostmi in preživeli dopoldne med knjigami.
Ponedeljek 19. november, ob 10:00 in ob 10:30 uri v Knjižnici Podvelka:
DOBIMO SE V KNJIŽNICI na pravljični uri: PET GRDIN.
Na pravljično uro v dopoldanskem času pridejo po dogovoru otroci iz vrtca Brezno,
Podvelka in Ožbalt. Vsekakor pa so na pravljico vabljeni in dobrodošli tudi otroci, ki
so v domačem varstvu.
Torek, 20. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC z razstavo gradiva, ki je bilo v zadnjih letih najbolj
iskano in največkrat izposojeno v slovenskih knjižnicah.
Sreda, 21. november, v Knjižnici Radlje:
EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE z razstavo Vplivne osebnosti iz naše
preteklosti: Franjo Pahernik. Ob razstavi se predvaja film med 10. in 12. uro ter
med 15. in 17. uro.
Četrtek, 22. november, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:
MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE z bralci in s pisatelji.
Literarni večer in srečanje s pisateljico Azro Širovnik ob predstavitvi knjige Pusti
otrokom, naj se smejejo. Pusti otrokom, naj se smejejo je rahločutna, pronicljiva
pripoved o čustvenem, duhovnem in telesnem zorenju mlade žene. Pravkar
poročena Nerma se z možem Matjažem in sedemmesečnim dojenčkom preseli iz
Ljubljane v zakotno mestece na slovenskem podeželju. Zakonca v novem okolju
čaka vrsta preizkušenj na vseh življenjskih področjih: v službi, družbi in
medsebojnem odnosu. Se bo Nermi in Matjažu posrečilo obvarovati ljubezen in
zakon?
Azra Širovnik je bila rojena v Banjaluki, že od študentskih let pa živi v Sloveniji, kjer je
izdala sedem uspešnih in zelo priljubljenih romanov. Pusti otrokom, naj se smejejo je
po nastanku med njenimi zgodnjimi besedili, prvič pa je bilo objavljeno leta 2015 v
avtoričini materinščini. Za to izdajo je roman sama prelila v slovenščino.
Z literarnim večerom in povabljenim gostom bomo še uradno spodbudili obiskovalce
in bralce k sodelovanju pri bralni znački Korošci pa bukve beremo v tej sezoni.
S pisateljico se bo pogovarjala bibliotekarka Tanja Repnik.
Petek, 23. november, v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
DAN MODRIH KNJIG z razstavo knjig na mladinskem oddelku.

Sobota, 24. november, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:
Predavanje Jasne Petelin: Ali je postavljanje mej pri otroku res
najučinkovitejše?
Na delavnici boste dobili odgovore na 4 ključna vprašanja, in sicer:
Kakšen je vaš način vzgoje in kaj vpliva na to? Ali sodobna vzgoja še temelji na
kaznovanju in nagrajevanju otrok? Zakaj morate otroku postaviti meje in kaj vam
preprečuje, da pri tem niste uspešni? Katera so štiri ključna vodila za uspešno
postavljanje mej?
Predstavljeni bodo načini postavljanja mej - kako to narediti brez slabe vesti in
dodatnega stresa.
Da bo udeležba na predavanju omogočena tudi staršem z mlajšimi otroki, bo
zanje sočasno v otroškem delu knjižnice potekala ustvarjalna delavnica.
Vabljeni in dobrodošli na koristno-prijetno sobotno dopoldne v knjižnici. Udeležba je
brezplačna.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje – galerija:
18. oktober – 17. november: razstava likovnih del, nastalih na 12. likovni
koloniji KOPE 2018. Organizatorji: Alojz Erjavc, Anton Vodušek, JSKD OI Radlje ob
Dravi in Knjižnica Radlje.
Knjižnica Radlje – vitrine:
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del Olge Vogrin starejše.
Na ogled od 5. do 30. novembra.

Več informacij na spletni strani knjižnice
ali ob obisku knjižnice.

