DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
NOVEMBER 2020

V mesecu novembru – ob praznovanju
DNEVA SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
nudimo UGODNOST ZA NOVE ČLANE:
v novembru včlanjenim novim članom prvo letno članarino PODARIMO.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
USTVARJALNA SREČANJA za otroke, ki bi sicer potekala
drugi in četrti ponedeljek v mesecu, tudi v novembru
POTEKAJO NA DALJAVO.
Otroci bodo na podlagi vzorcev in navodil izdelovali JESENSKE PALČKE in
PALČICE ter ADVENTNO DEKORACIJO iz naravnih materialov.

Starši, ki želite vključiti svoje otroke, sporočite to po telefonu, elektronski pošti ali
ob obisku knjižnice in na željeni način boste prejemali domov vsebine, ki jih bomo
pripravili v knjižnici. Vaša edina obveznost sodelovanja je, da ustvarjate. Seveda pa
želimo, da nam pošljete fotografije vaših umetnin. Vsake bomo zelo veseli, četudi ne
bo narejena po navodilih, le da bo izražala vašo kreativnost in trud. Izdelke bomo
zbrali in konec meseca objavili, da bodo še drugim navdih za ustvarjanje.
Pomembo nam je, da ohranimo medsebojno izmenjavo idej in uporabimo čimveč
informacijskih virov za spodbujanje ustvarjalnosti. Zato bomo kljub omejitvam našli
ustrezne načine in poti.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
November 2020, v vseh enotah knjižnice:

Bralna značka za odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO.
Prijavite se lahko v vseh enotah Knjižnice Radlje. Branje knjig bo potekalo do
aprila 2021, ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s Ksenijo Benedetti ob knjigi
Kažipoti.
Vsi bralci, ki bodo v tem obdobju prebrali vsaj 5 knjig s priporočilnega seznama, bodo
na zaključni prireditvi prejeli knjižno nagrado in praktično darilo. Korošci pa bukve
beremo je skupen projekt promocije branja za odrasle v vseh koroških knjižnicah in
poteka od novembra 2010.
Več informacij dobite v posamezni knjižnici.

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, ki bi sicer potekala
enkrat mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu v Knjižnici Muta s
knjižničarko Aleksandro in vsak drugi četrtek v mesecu v
Knjižnici Radlje z Bredo Bobovnik, tudi v novembru
POTEKAJO NA DALJAVO.
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to po telefonu, elektronski pošti ali ob obisku
knjižnice in na željeni način boste prejemali domov sporočila in vsebine, ki jih bomo
pripravili v knjižnici. Vaša edina obveznost sodelovanja je, da berete. Če želite, pa se
lahko odzovete na naš knjižni IZZIV: napišite nam pismo, v pismu opišite, kaj
berete, kaj ste prebrali, kako doživljate dneve, misli, ki se vam porajajo,
izkušnje, ki ste jih doživeli. Pismo lahko napišete na roko, lahko tudi na
računalnik ali še bolje: ga poslikate, dodate kakšno fotografijo in nam pošljete
po pošti ali elektronski pošti. Veseli bomo vsakega vašega sodelovanja.

Pomembo nam je, da ostanemo v stiku in si lahko izmenjamo mnenja, vtise,
priporočila, zato bomo kljub omejitvam našli ustrezne poti.

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle, ki bi sicer potekala
drugi in četrti ponedeljek v mesecu, tudi v novembru
POTEKAJO NA DALJAVO.
Odrasli bodo na podlagi vzorcev in navodil izdelovali manjše ŠKATLICE ZA
DARILCA ter ADVENTNO DEKORACIJO za vrata ali mizo.

Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to po telefonu, elektronski pošti ali ob obisku
knjižnice in na željeni način boste prejemali domov vsebine, ki jih bomo pripravili v
knjižnici. Vaša edina obveznost sodelovanja je, da ustvarjate. Seveda pa želimo, da
nam pošljete fotografije vaših umetnin. Vsake bomo zelo veseli, četudi ne bo
narejena po navodilih, le da bo izražala vašo kreativnost in trud. Izdelke bomo zbrali
in konec meseca objavili, da bodo še drugim navdih za ustvarjanje.
Pomembo nam je, da ohranimo medsebojno izmenjavo idej in uporabimo čimveč
informacijskih virov za spodbujanje ustvarjalnosti. Zato bomo kljub omejitvam našli
ustrezne načine in poti.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje – prireditveni prostor:
Pregledna razstava: Bralna značka Korošci pa bukve beremo je dopolnila 10 let.
Knjižnica Radlje – vitrine:
Razstava ročnih del Monike Ternik.
Na ogled od 1. oktobra.

Vabljeni in dobrodošli!

