DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
JANUAR 2022

Zaradi razmer, povezanih s širjenjem okužb s koronavirusom,
smo v knjižnici z januarjem omejili vse dejavnosti, ki bi jih sicer
izvedli z druženjem v živo.

Veselimo se časa, ko se bomo lahko spet sproščeno
srečevali, do takrat pa vabimo k branju, obisku knjižnice
in sodelovanju pri dejavnostih, ki nemoteno potekajo:
DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE in MLADE

Seznam knjig- knjižnica Radlje
Seznam knjig- knjižnica Muta

Seznam knjig

Seznam knjig- knjižnica Podvelka

USTVARJALNA SREČANJA –

vabljeni k ustvarjanju doma. Pošljite nam

fotografijo ustvarjalnega postopka in izdelka, da bomo idejo uporabili in delili z
drugimi. Naš naslov: info@knjiznica-radlje.si.
Najbolj domiselne ustvarjalce bomo nagradili.

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Bralna značka za odrasle: KOROŠCI PA BUKVE BEREMO.
Še vedno se lahko prijavite v vseh enotah Knjižnice Radlje. Branje knjig bo
potekalo do aprila 2022, ko se bomo na zaključni prireditvi srečali s pisateljem ali
pisateljico.
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.

SEZNAM knjig v katalogu COBISS+, kjer si knjigo enostavno in hitro rezervirate.

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
januarju 2022 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.

USTVARJALNA SREČANJA –

vabljeni k ustvarjanju doma. Pošljite nam

fotografijo ustvarjalnega postopka in izdelka, da bomo lahko idejo uporabili na
naslednjih ustvarjalnih srečanjih ali jo delili z drugimi. Naš naslov: info@knjiznicaradlje.si.
Načrtovana srečanja bomo izvedli takoj, ko se bodo razmere izboljšale:
☻ poslikavo panjskih končnic - v okviru projekta Čebela bere med
☻ poslikavo skrinjic s slovenskimi ljudskimi motivi in ornamenti
☻ izdelavo modnega nakita
☻ osnove kaligrafije

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje – vitrine:
27. oktober 2021 - 31. januar 2022: razstava ročnih in unikatnih del članic društva
POHORSKA ZARJA.
Knjižnica Radlje – galerija:
14. januar - 28. februar: fotografska razstava Karin Rošker: ZAČNE SE Z EDNINO.

Knjižnica Muta:
5. november 2021 - 31. januar 2022: Osamosvojitvena vojna v nekdanji Občini
Radlje ob Dravi

Za obisk knjižnice in galerije je potreben pogoj PCT.
Izpolnjevanje pogoja PCT ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 12 let.

Vabljeni in dobrodošli!

