
 
 

 
05.11.2007 – ponedeljek: začetek natečaja »PRAVICA DO BRANJA – PRAVICA DO 
PISANJA« 
 Natečaj je namenjen: osnovnošolcem in srednješolcem. Oblika prispevka: literarni 
prispevek katerekoli zvrsti (zgodba, kriminalka, srhljivka, pesem, strip…).Dopolnjen je lahko z 
ilustracijo. Iz vseh prispevkov natečaja bomo oblikovali knjigo in vse sodelujoče nagradili. Pisne 
izdelke (v elektronski obliki ali na papirju) zbiramo v knjižnici Radlje do 17. novembra. Natečaj bo 
zaključila predstavitev nastale knjige in podelitev nagrad ob DNEVU SLOVENSKIH 
SPLOŠNIH KNJIŽNIC. 
 
05.11.2007 – ponedeljek, ob 16. uri v Knjižnici Podvelka: 
 Pravljica potuje, tokrat: LARINA ZVEZDICA IN POŠASTI IZ SANJ. 
 
06.11.2007 – torek, ob 16. uri v Knjižnici Muta: 
 Pravljica potuje, tokrat: LARINA ZVEZDICA IN POŠASTI IZ SANJ. 
 
09.11.2007 – petek, ob 13:15 v Knjižnici Vuzenica: 
 Pravljica potuje, tokrat: LARINA ZVEZDICA IN POŠASTI IZ SANJ. 
 
12.11.2007 – ponedeljek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 
 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Otroci bodo ustvarjali z jesenskimi plodovi, 
odrasli bomo izdelovali jesenske in praznične aranžmaje, za katere si bomo na tej delavnici izdelali 
lončke, potrebujete: glinast lonček in das maso ter orodje: tapetniški nož, predmete za 
odtiskovanje, modelirko.  
 
12.11.2007 – ponedeljek, ob 13. uri v Knjižnici Radlje: 
 Razstava ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic na temo: NAJSTNIKI IN 
NAJSTNIŠTVO. Razstava bo na ogled do 8. decembra. 
 
13.11.2007 – torek, ob 10. in ob 16. uri v Knjižnici Radlje: 
 Pravljica potuje, tokrat: LARINA ZVEZDICA IN POŠASTI IZ SANJ. 
 
15.11.2007 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Potopisno predavanje z video projekcijo. Zoran FURMAN nam bo predstavil svoje 
potepanje in vtise iz Kenije in Tanzanije, ter s trekinga na Kilimandžaro. Za več podatkov o njem 
in njegovih potovanjih obiščite spletno stran: www.zoranfurman.com.  
 
20.11.2007 – ponedeljek: DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC.  

- ob 13. uri: PREDSTAVITEV KNJIGE, nastale iz prispevkov na natečaj in podelitev 
nagrad sodelujočim; 

- UGODNOST ZA ČLANE: v tednu od 19. do 24. novembra vam za prepozno vrnjene 
knjige ne bomo obračunali zamudnine in v tem tednu včlanjeni novi člani boste v prvem letu 
članstva oproščeni plačila članarine.  
 
23.11.2007 – petek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 

Odprtje razstave likovnih del Antona in Janeza REPNIKA z Mute, s kulturnim 
programom. Na razstavi bo sodeloval umetnostni kritik prof. dr. Mirko JUTERŠEK, v kulturnem 
programu: Rudi Ringbauer z aforizmi, anekdotami in glasbeniki. Program bo povezovala Petra 
Placet. Razstava bo na ogled do konca leta. 
 
26.11.2007 – ponedeljek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 
 Ustvarjalna srečanja za otroke in odrasle. Nadaljujemo z ustvarjanjem: otroci z 
jesenskimi plodovi, odrasli jesenske in praznične aranžmaje. Potrebujemo: suhe plodove, sveže ali 
suhe vejice, mah in podobno. Orodje: lepilna pištola, vrtnarske škarje, škarje, žica. 
 
30.11.2007 – petek, ob 13. uri v knjižnici v Radljah in v knjižnici na Muti: 
 Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca novembra. 
 
 



 
 

 
 
UGANKA MESECA  
V jesenskem mesecu, bo tudi uganka jesensko pobarvana. Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke in sodelovanju 
pri nagradnem žrebanju, ki bo konec meseca. 
 
USTVARJALNA SREČANJA 
Na letošnjih ustvarjalnih srečanjih bosta potekali ob istem času dve vodeni delavnici. Delavnico za otroke od 5. leta 
bo vodila Andreja, delavnico za odrasle pa Slavica. Srečali se bomo vsak 2. in 4. ponedeljek v mesecu. V novembru 
bomo oblikovali aranžmaje, v decembru novoletne okraske, v januarju in februarju mozaike v več 
variantah in v marcu nakit. Pridružite se nam vsi, ki uživate ob ustvarjanju z različnimi materiali in tehnikami.  
 
PRAVLJICA POTUJE 
Pravljica bo spet pripotovala do knjižnic v Radljah, na Muti, v Podvelki in v Vuzenici. Po pravljičnem uvodu 
nadaljujemo z ustvarjalno delavnico. 
 
RASTEM S KNJIGO 2007/2008 
V okviru projekta “Rastem s knjigo : slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu”, ki je 
zasnovan s strani Ministrstva za kulturo, Ministrstva za šolstvo in šport ter v sodelovanju s slovenskimi splošnimi 
knjižnicami, bomo v oktobru pričeli z njegovim izvajanjem. V Knjižnici v Radljah nas bodo v zimsko- 
spomladanskem času obiskale generacije sedmošolcev, za katere smo pripravili program, ki zajema: 
predstavitev knjižnice, knjižnično-informacijsko opismenjevanje, predstavitev uporabe knjižnice od 
doma ter motivacijo za branje. Ob obisku bo vsakemu sedmošolcu podarjeno mladinsko leposlovno delo. 
Projekt je del sistematične podpore razvoju bralne kulture na različnih starostnih stopnjah. Sedmošolci nas bodo 
obiskali po dogovoru z osnovnimi šolami. 
 
Projekt “READING IS COOL – BRANJE JE ŽUR” v sodelovanju s Srednjo šolo Muta. Prvo srečanje 
srednješolcev bo v tretjem novembrskem tednu. Projekt bo potekal do aprila, ko ga bomo zaključili ob slovenskih 
dnevih knjige. Cilj projekta je spodbuditi srednješolsko mladino k branju v slovenščini in angleščini, jih v 
okviru bralnih skupin pritegniti k pogovoru o določenih temah in drugim aktivnejšim oblikam 
sodelovanja. Ob branju bodo nastali zanimivi kulturni dogodki in razstave. 
 
V PRIREDITVENO/RAZSTAVIŠČNEM PROSTORU VAS VABI K OGLEDU: 
 
Na otroškem oddelku razstava risbic in slik, nastalih ob DNEVU IZVIRNE SLOVENSKE SLIKANICE. 
 
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL FRANZA BRANDLA, ki bo na ogled do 15. 11.2007. 
 
Razstava ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic na temo: NAJSTNIKI IN NAJSTNIŠTVO. Razstava bo na 
ogled od 12. 11. do 8. 12. 
 
RAZSTAVA likovnih del ANTONA IN JANEZA REPNIKA, ki bo na ogled od 23.11. do konca leta. 
 


