PRIREDITVE v Knjižnici Radlje v SEPTEMBRU 2021
13. do 17. september med 9. in 11. uro v Knjižnici Radlje za zaključene skupine otrok,
v soboto, 18. septembra, ob 9. uri v Knjižnici Radlje za vse otroke:

Čebela BERE med v čebelarskem kotičku.
Dejavnosti, ki se bodo v čebelarskem kotičku odvijale so namenjene predšolskim otrokom in
otrokom prvih razredov osnovne šole: pravljične ure, igre ob knjigah, družabne igre in
ustvarjalne delavnice.
Knjižnica se bo v želji, da se organiziranih dejavnosti udeleži čim več otrok, dogovarjala z
Vrtcem Radlje in Osnovno šolo Radlje za obisk prireditev od ponedeljka do petka.
Čebela BERE med je naziv projekta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja
podeželja 2014-2020 in ga bo Knjižnica v sodelovanju in ob podpori Občine Radlje ob Dravi
izvajala v letih 2021 in 2022.

16. 9. 2021 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Predstavitev knjige Bernarde Vrečko: KOT SEVERNO MORJE.
Prvi zapis avtorice v knjigi: »nikoli več / ne bom zaklepala besed v skrinjo molka / nikoli več /
ne bom pustila svojih misli v pustoti domišljije / nikoli več«
Avtorica je domačinka, profesorica na ravenski gimnaziji in je z oblikovalko Karin Rošker, prav
tako domačinko, ustvarila izjemno privlačno knjigo, ki kar vabi k dotiku, listanju in branju.
Izbor in urejanje poezije je delo dr. Davida Bedrača, ki je prispeval tudi spremno besedo in jo
zaključi s stavki: »Bernardine pesmi so vsekakor zelo sporočilne, življenjske. Po vsem
napisanem sem ji tule tudi odgovoril na njen dvom o tem, ali so (pre)mračne. Nikakor ne! So
pogumne, neposredne, take, ki vzbudijo občutek povezanosti s samim seboj, z drugimi, z
vesoljem – potem ko je izpovedovalka prehodila vso to zahtevno pot. In mi z njo. In na koncu
se vse poplača, saj ugotovimo, da smo vsi ena in ista pokrajina, »ki te objame / in posrka
vase / da se pomešaš z ostalimi / in kmalu se ne ločiš več od drugih / ker na koncu je / vse
eno.«

S predstavitvijo knjige v Knjižnici Radlje ob Dravi želimo k branju poezije povabiti še tiste
bralce, ki po tej literarni zvrsti redkeje posežejo. Knjiga bo uvrščena tudi na priporočilni
seznam literature v 12. sezoni bralne značke za odrasle Korošci pa bukve beremo, saj v
knjižnici trdno verjamemo, da bi bil »svet lepši, če bi brali več poezije«. Poezija s svojo
izraznostjo v prvi vrsti naslavlja našo čustveno in intuitivno plat, spodbuja k razmišljanju,
poglabljanju vase, v svoje dojemanje sebe in sveta. Tako se odmaknemo od površnosti
vsakdanjega sveta in če beremo poezijo s temi nameni, nam bo Bernardina poezija kot
pisana na kožo.
Prireditev bo obogatil glasbeni program.
Z avtorico se bo pogovarjala mag. Irena Oder.

25. 9. 2021 – sobota, 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 so vabljeni in dobrodošli vsi, četudi niso
sodelovali v bralni akciji. Mogoče pa še koga navdušimo za sodelovanje v naslednjih
počitnicah.

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.
Izpolnjevanje pogoja PCT ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 12 let.

