DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE V KNJIŽNICI Radlje ob Dravi,
NOVEMBER 2022

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

Prvi in tretji ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:

☻ 7. november: svečniki in okraski za adventno dekoracijo,
☻ 21. november: adventna dekoracija.
Vse potrebno bo pripravljeno v knjižnici.
Sobota, 19. november 2022, ob 10. in ob 11. uri v GALERIJI knjižnice Radlje:

KINO V KNJIŽNICI v tednu slovenskih splošnih knjižnic.
Otroci prejmejo vstopnico ob izposoji knjige v novembru.

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.
Četrtek 3. november, ob 10. uri v Knjižnici Muta:

BRALNO POGOVORNA SREČANJA,

namenjena starejšim, upokojencem,
invalidom, ki radi berete, želite brati in se ob knjigah pogovarjati ter družiti.
Vabljeni na 2. srečanje v sezoni 2022/2023, ko se bomo z bibliotekarko Aleksandro
pogovarjali o knjigah: Dva bregova, ena reka ter Gremo mi v tri krasne.

Petek, 4. november, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

Odprtje razstave MEDPROSTOR.
O razstavi: Nina Popič.

Prvi in tretji ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje:

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.

☻ 7. november: oblikovanje z modelirno fimo maso: svečnik.
☻ 21. november: obeski iz modelirne mase fimo.
Material in pripomočki bodo pripravljeni v knjižnici.

Četrtek, 10. november, ob 18. uri v Knjižnici Radlje:

duhovno potopisno predavanje in predstavitev knjige:
Viljem Gogala: POTopis.
Vabljeni na predstavitev poti nekdanjega novinarja Sobotne priloge Dela, ki je zapustil svet in
se prelevil v beraškega romarja. Dobro desetletje je hodil po romarskih poteh, šel iz Slovenije
peš do Rima, Kompostele in Jeruzalema, se zadrževal po samotnih cerkvah in spal po njihovih
preddverjih. Verjetno se ne bi vrnil, ko bi ga nazaj v svet ne priklicala knjiga. Spisal je knjigo z
naslovom POTopis, ki je srž te poti zajela v besede. Pisana v tišini je namenjena vsem, ki jim
je blizu duhovnost, iskanje svoje življenjske poti in njeno sledenje ne glede na ceno. Knjige ni
v prosti prodaji, lahko jo dobite samo na predstavitvi. V osrednji slovenski reviji o knjigah je
bila knjiga izbrana za knjigo meseca.

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar ves teden
med 14. in 19. novembrom. Pridružite se nam na tednu razstav, predstavitev,
delavnic in dogodkov na izbrano temo dneva!

Ponedeljek, 14. november v Knjižnici Radlje:
Vabljeni k ogledu RAZSTAVE GRADIVA, ki je bilo v zadnjih letih najbolj iskano in največkrat
izposojeno v slovenskih knjižnicah – tudi v naši.
Torek, 15. november, ob 10. uri v Knjižnici Radlje:
KNJIŽNE MIŠICE za osnovnošolce petih osnovnih šol našega območja.
Osnovnošolci si bodo pomerili knjižne mišice ob izpolnjevanju nalog, povezanih z branjem in
poznavanjem knjižnice. Učenci zmagovalne ekipe prejmejo tudi zanimivo nagrado. Najboljša
nagrada pa so izkušnje ob druženju z vrstniki.

Sreda, 16. november v osrednji in v krajevnih knjižnicah:
ZGODBE na KLIK: zbirka e-knjig in zvočnih knjig se veča in posodablja.
Čeprav marsikdo ne želi zamenjati bralne izkušnje, ki jo daje knjiga v fizični (papirnati) obliki,
so elektronske knjige marsikomu dostopnejše in ustreznejše.
Četrtek, 17. november, ob 9:30 v domu za starejše občane Hmelina v Radljah:
BRALNE URE z bibliotekarko Aleksandro ob knjigi 101 slovenska prepoznavnost. Udeleženci
ob branju, poslušanju, pogovoru spoznavajo pomembne značilnosti iz Slovenije ter med
seboj delijo bogate življenjske izkušnje.
Petek, 18. november, ob 18. uri v osrednji knjižnici Radlje:
Bralni klub. Vabljeni vsi, ki se radi družite ob knjigi. Prijave niso potrebne.
Sobota, 19. november, v galeriji knjižnice Radlje, ob 10. in ob 11. uri:
KINO V KNJIŽNICI za otroke in mlade, ki si vstopnico pridobijo z izposojo knjige v katerikoli
enoti knjižnice Radlje v mesecu novembru. Prva predstava je namenjena mlajšim, druga pa
starejšim otrokom.
Četrtek, 24. november, ob 18. uri v galeriji Knjižnice Radlje:

Literarno-glasbeni večer, posvečen predstavniku samoraslih koroških
ljudi: Lovru Kuharju – PREŽIHOVEM VORANCU.
Roman Nemirni duh (Mohorjeva Celovec, 2022), v katerem je naš koroški pisatelj
orisan kot človek z veliko začetnico, nam bosta približala Rudi Mlinar, avtor
romanizirane biografije o Prežihovem Vorancu, ter Miroslav Osojnik.
Literarni večer bo s svojimi komadi o Prežihu popestril koroški kantavtor Milan Kamnik.

»Ne vem sicer, kdaj je moja domovina najlepša, ali zjutraj,
ko vstaja iz rose in se svetlika v prvih sončnih žarkih, ali
zvečer, ko sonce odhaja in nastaja mrak;
ampak zavedam se njene krasote in jo ljubim.«
– Lovro Kuhar – Prežihov Voranc

RAZSTAVE
Knjižnica Radlje – galerija:
4. november - 10. december: MEDPROSTOR. Organizator: Koroška galerija likovnih umetnosti.
Knjižnica Muta:
2. november 2022: V ogledalu spominov. Avtor fotografij in spremnega besedila: Kristl Valtl.

Vabljeni in dobrodošli!

