DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi
JUNIJ 2022

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

SOVICA V VRTCU – zaključna srečanja v knjižnici in podelitev pohval.
Sovica v vrtcu je oblika predšolske bralne značke, ki jo knjižnica izvaja v sodelovanju z vrtci
Radlje, Muta in Brezno-Podvelka. Otroci, ki so s starši obiskali knjižnico, doma prebrali knjige
ter vsebino predstavili sovrstnikom v vrtcu, bodo prejeli pohvalo in medaljo. Pri
pripovedovanju v vrtcu jim je pomagala sovica, ki rada posluša zgodbe in obožuje knjige.

fotografija z lanskega zaključka

DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE
Prvi četrtek v mesecu: 2. junij 2022, ob 10. uri v Knjižnici Muta:
BRALNO - POGOVORNO SREČANJE namenjeno odraslim, starejšim,
upokojencem, invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
Na 9. srečanju v sezoni 2021/2022 se bodo udeleženci pogovarjali o treh knjigah: 35 kil
upanja, Pariška žena in Osamljenost.

Četrtek, 9. junij 2022, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v
Radljah:
BRALNE URE v domu za starejše občane Hmelina. S knjižničarko iz
Knjižnice Radlje se stanovalci doma pogovarjajo o knjigah na določene teme, berejo,
ustvarjajo in se družijo.

Sreda, 15. junij 2022, ob 18. uri v GALERIJI Knjižnice Radlje:
ODPRTJE RAZSTAVE SLIK Marjana Vesonika.
Marjan Vesonik je v petnajst-letnem ustvarjalnem obdobju prešel pot od slikarja samouka
do veščega umetnika, ki je razvil svojevrsten izrazni slog.
Naj vas njegove pestre barvne kompozicije popeljejo v pozitivni domišljijski svet, ki ga nosite
v sebi.
O slikarju in razstavi: Milan Unkovič.
Glasbeni program: Glasbena šola Radlje in plesna skupina KD Vuzenica: Smaragdne oči.
Razstava bo na ogled do 31. avgusta 2022 v času odprtosti knjižnice.
Vabljeni!

RAZSTAVE
Razstava v galeriji Knjižnice Radlje:

Razstava slik Marjana Vesonika. Na ogled od 15. junija do 31. avgusta 2022 v
odpiralnem času knjižnice.

Vabljeni in dobrodošli!

