DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
SEPTEMBER 2019

DEJAVNOSTI za OTROKE
Sobota, 14. 9. 2019, ob 10. uri pri radeljskem dvorcu:

KNJIŽNICA pod DREVESI.
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, 21. 9. 2019, 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.

30. 9. 2019 – ponedeljek 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
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019, bo letos potekal od 8.
septembra (mednarodni dan pismenosti) do 13. oktobra (zaključek ®Tedna
otroka).
Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere:
www.europereads.com), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z
namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem
otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in
polno sodelovati v evropski družbi.
Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere pa vas že zdaj pozivamo,
da se nam pridružite pri 15 minutah branja ali glasnega branja na dan.

Četrtek, 19. 9. 2019, ob 19. uri v Galeriji Knjižnice Radlje:

Odprtje 7. regijske tematske likovne razstave koroških
ljubiteljskih likovnikov: OBLO IN OGLATO.
Izbrana tema je ponujena kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno
obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega
izražanja. Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne
ustvarjalnosti. Tema je uporaba kontrasta oblih in oglatih oblik. Razstavljajo:
Magdalena Bruder, Mirjana Cvijič, Tanja Goričan, Marjana Halužan - Janca,
Polona Harum, Tanja Hari Vidmar, Franjo Marošek, Marijan Orešnik, Mojmir
Plevnik, Mateja Poročnik, Metka Prohart, Zoran Rožič, Breda Ričnik, Jožica
Sobiech, Simona Svanjak, Hilda Šmon in Marjan Vesonik.
Izbor in beseda o razstavi: akademski slikar, mag. Denis Senegačnik.
Glasbeni program: učenci Glasbene šole Radlje ob Dravi.
Prireditev povezuje: Špela Šavc.
Razstava bo na ogled do 30. oktobra. Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.
Sobota, 28. 9. 2019, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:

Predavanje Špele Kresnik, mag. psihologije in mentorice za
osebnostno rast: Kako uspešno uskladiti poklicno in
zasebno (družinsko) življenje?
V življenju igramo več različnih vlog. In v vsaki vlogi moramo izpolnjevati določene
zahteve. V času, ki ga živimo, je ohranjati ravnovesje med delom in družino včasih
prava umetnost. Zato bomo na predavanju govorili o tem, kaj lahko sami naredimo,
da čim bolj uravnotežimo ti dve področji tako, da se bomo dobro počutili. Poudarek
bo na upravljanju s časom oz. “time managementu”. Udeležba je brezplačna.
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.
Organizator: Knjižnica Radlje in VGC Dogaja se!

RAZSTAVE
Galerija Knjižnice Radlje:
MISLI in PODOBE za lepše življenje. Avtorji razstave so člani medmrežne skupine
Tebeemko. Razstava bo v času odprtja knjižnice na ogled do 14. septembra.
Likovna tematska razstava: Oblo in oglato. Organizator: JSKD, območna enota
Radlje ob Dravi. Na ogled v galeriji Knjižnice Radlje od 19. septembra do 30.
oktobra.
Prireditveni prostor v knjižnici Radlje:
Razstava slik Antona Voduška.
Razstava bo v času odprtja knjižnice na ogled do 30. septembra.
Tematska razstava: Mednarodni literarni festival VILENICA.
Na ogled od 2. do 30. septembra.
Vitrine Knjižnice Radlje:
Razstava unikatnih izdelkov in ročnih del ročnodelskega krožka Čebelice.
Čebelice delujejo v okviru Društva kmetic Dravske doline, krajevnega odbora Ribnica
na Pohorju in letos obeležujejo že 12. obletnico delovanja. V skupini aktivno ustvarja
15 članic. Srečujejo se od novembra do marca ob ponedeljkih dopoldan na turistični
kmetiji Miklavc. Vodi jih Lizika Mumel. Zelo rade se družijo, vedno kaj novega
naučijo, veliko razstavljajo in predstavljajo svoje delo, s katerim predvsem želijo
ohraniti ročna dela kot pomemben del kulturne dediščine. Razstava bo na ogled v
razstavnih vitrinah v knjižnici Radlje od 2. do 30. septembra.

Več informacij na spletni strani knjižnice ali ob obisku knjižnice.

