
 
01.10.2007 – ponedeljek, ob 16. uri v Knjižnici Podvelka: 
 Pravljica potuje, tokrat: PRAV POSEBNA POŠAST 
 
02.10.2007 – torek, ob 16. uri v Knjižnici Muta: 
 Pravljica potuje, tokrat: PRAV POSEBNA POŠAST 
 
08.10.2007 – ponedeljek, ob 13. uri v Knjižnici Vuzenica: 
 Pravljica potuje, tokrat: PRAV POSEBNA POŠAST 
 
08.10.2007 – ponedeljek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 
 Ustvarjalna srečanja v dveh vodenih delavnicah. Delavnico za otroke od 5. leta 
starosti bo vodila Andreja, delavnico za odrasle pa Slavica. V obeh delavnicah bomo pričeli 
ustvarjati dekorativno embalažo, s primeri dekorativnega zavijanja daril. Potrebujete: 
valovito ali gladko lepenko, škarje, ravnilo. 
 
09.10.2007 – torek, ob 16. uri v Knjižnici Radlje: 
 Pravljica potuje, tokrat: PRAV POSEBNA POŠAST 
 
18.10.2007 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
 Odprtje razstave likovnih del, katerih avtor je Franz Brandl. O razstavi in avtorju 
nam bo spregovoril likovni kritik Mario Berdič. Odprtje bo spremljal kulturni program. 
Razstava bo odprta do 15.11.2007. 
 
19.10.2007 – petek, ob 17. uri v Osnovni šoli na Muti, z razstavo v Knjižnici Muta: 

Literarni večer, kjer se bodo predstavili člani literarne skupine Utrip zgornje 
Drave (Marija Mrakič predstavlja zbirko Moje pesmi veter poje) in razstava ročnih del 
ročnodelskega krožka TROBENTICE ter razstava zelišč želiščarskega krožka 
KAMILICE. V kulturnem programu bomo slišali še Ženski pevski zbor Klasje in 
ansambel Diaton. Razstava bo na ogled še v soboto, 20.10. med 9. in 18. uro ter v nedeljo, 
21.10. med 9. in 17. uro v knjižnici. Organizator: Društvo upokojencev Muta in Društvo 
invalidov Muta. 
 
22.10.2007 – ponedeljek, ob 9:30 uri in ob 10:15 v Knjižnici Radlje: 
 Pravljična ura ob dnevu izvirne slovenske slikanice. 
 
22.10.2007 – ponedeljek, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 
 Ustvarjalna srečanja v dveh vodenih delavnicah. V obeh delavnicah nadaljujemo z 
ustvarjanjem dekorativne embalaže, s primeri dekorativnega zavijanja daril. Potrebujete: 
valovito ali gladko lepenko, škarje, ravnilo. 
 
23.10.2007 – torek, ob 10. uri v Vrtcu Vuhred: 

Pravljična ura ob dnevu izvirne slovenske slikanice. 
 
24.10.2007 – sreda, ob 10.00 in ob 10.45 v Knjižnici Ribnica na Pohorju: 
 Pravljična ura ob dnevu izvirne slovenske slikanice. 
 
25.10.2007 – četrtek, ob 18. uri v Knjižnici Radlje: 
 Potopisno predavanje z video projekcijo. Urška Andrejc nam bo tokrat predstavila 
potepanje: MIDVA NA BICIKLU – s kolesom med mongolske nomade. Na kratko: 55 dni, 
2 popotnika, 3 kolesa, 3500 kilometrov. ZANIMIVO BO!!! 
 
30.10.2007 – torek, ob 11. uri v knjižnici v Radljah: 
 Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca oktobra. 
 
30.10.2007 – torek, ob 15. uri v knjižnici na Muti: 
 Žrebanje reševalcev knjižne uganke meseca oktobra. 



 
 

 

 
 
UGANKA MESECA  
V jesenskem mesecu, bo tudi uganka jesensko pobarvana in začinjena s čarovnicami in bučami. 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. 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. 
 
PRAVLJIČNA URA OB 22.OKTOBRU, DNEVU IZVIRNE SLOVENSKE SLIKANICE, 
bo izvedena v Knjižnici Radlje, v Vrtcu Vuhred, in v Ribnici na Pohorju. Ob pripovedovanju pravljice bomo ustvarjali in 
se igrali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
V prireditveno/razstaviščnem prostoru vas vabimo, da si ogledate: 
RAZSTAVO ROČNIH DEL, ki so jo pripravili člani ročnodelskega krožka NAGELJ DU in MDI Radlje in bo na 
ogled do 12. 10. 
RAZSTAVO LIKOVNIH DEL FRANZA BRANDLA, ki bo na ogled od odprtja, 18.10. do 15. 11.2007. 

 


