DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
NOVEMBER 2021

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE
PRAVLJICA POTUJE v NOVEMBRU:
Pravljične ure potekajo v enotah Knjižnice
Radlje ob Dravi po dogovoru z vrtci za
posamezne zaključene skupine otrok.

ODPOVEDANO – PRESTAVLJENO na »boljše čase«
13. 11. 2021 - sobota, ob 10. uri v Galeriji knjižnice Radlje:

Predstava za otroke: Čebela bere med: RADOVEDNA
ČEBELICA
Predstava je druga v sklopu treh predstav, ki bodo otrokom predstavile svet
čebel. Otroci, ki bodo obiskali vse tri predstave (od oktobra do decembra), bodo na
decembrski predstavi prejeli posebno nagrado. Predvsem pa bodo spoznali res
veliko novega o življenju pridnih čebelic.
Predstave so organizirane v okviru projekta Čebela bere med, ki ga sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja
podeželja 2014-2020.

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za otroke:

☻ 8. november: izdelava torbice za masko in obeska,
☻ 22. november: svečniki za adventni venček.
Vse potrebno bo
pripravljeno v knjižnici.

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.

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, ki so sicer potekala
enkrat mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu v Knjižnici Muta in
vsak drugi četrtek v mesecu v Knjižnici Radlje, bodo tudi v
novembru 2021 POTEKALA NA DALJAVO.
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to ob obisku knjižnice in na željeni način boste
prejemali domov sporočila in vsebine, ki jih bomo pripravili v knjižnici.
Pomembo nam je, da ostanemo v stiku in si lahko izmenjamo mnenja, vtise,
priporočila, zato bomo kljub omejitvam našli nove poti.

5. 11. 2021 - petek, ob 10. uri v knjižnici Radlje:

Odprtje kotička BEREM ZLAHKA.
Kotiček je del čitalnice za odrasle obiskovalce v katerem so zbrana gradiva, ki so
prilagojena za bralce, ki imajo iz različnih razlogov težave pri branju ali razumevanju
besedil. V kotičku je tudi oprema, ki lajša branje: navadne lupe, elektronska lupa,
predvajalnika zvočnih knjig.
Dogodek bo posnet in si ga bo
možno ogledati na spletu.

Pohištvena in elektronska oprema kotička je zagotovljena v okviru projekta Čebela bere med, ki ga
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:
USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.

☻

8. november: risanje in slikanje na keramične lončke, skodelice, steklene
kozarce za vlaganje...

☻ 22. november: nadaljevanje slikanja na lončke in krašenje steklenega kozarca.
Udeleženci potrebujejo: osnovni risarski pribor:
svinčnik, radirko, ravnilo,
keramični ali steklen lonček, skodelico,… in
kozarec za vlaganje s pokrovom.

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje – galerija:
22. september - 30. november: 8. regijska razstava likovnih del: VIDEZ TIPNEGA.
Organizator: JSKD OI Radlje ob Dravi.
Knjižnica Radlje – vitrine:
27. oktober - 30. november: razstava ročnih in unikatnih del članic društva
POHORSKA ZARJA.
Knjižnica Muta:
5. - 30. november: Osamosvojitvena vojna v nekdanji Občini Radlje ob Dravi
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.

Vabljeni in dobrodošli!

