
torek, 18. APRIL
Otvoritev XI. Goriških dnevov knjige
Nastop otrok Vrtca Nova Gorica, enote Julka Pavletič Solkan;
uvodni nagovor Mateja Arčona, župana MONG, in 
Irene Škvarč, direktorice Goriške knjižnice;
glasbeni nastop Matije Bolčina in Mare Rogelja.

Na ploščadi pred 
Goriško knjižnico, 
ob 12. uri
(v primeru dežja v 
knjižnici pri klavirju)

Narobe svet – kratka likovna uprizoritev pesmi 
Alojza Gradnika (program za otroke od 5. leta dalje)
Na oddelku za cicibane bo v času 11. GDK na ogled 
priložnostni plakat o pesnikovem življenju in delu – 50-letnica 
smrti Alojza Gradnika.

Goriška knjižnica, 
ob 16.30, pri klavirju

Narobe knjižnica – iskanke, premetanke in zavozlanke
(program za otroke od 5. leta dalje)

Goriška knjižnica,  
ob 16.40, v 
pravljični sobi

Ustvarjalna delavnica za otroke z ilustratorko 
Ano Zavadlav: Narobe svet 
Ustvarjanje s kolažem, risbo, ogljem in kredo (program za 
otroke od 5. leta dalje). Dogodek je uvrščen v sklop projekta 
Bralnice pod slamnikom.

Goriška knjižnica, 
ob 17. uri, na 
oddelku za cicibane

Predstavitev knjige Milana Petka: Ples kanibalov
Na prireditvi sodelujeta pisateljica in publicistka Maja Novak 
ter urednik in vodja založbe Volosov hram, Maribor, Robert 
Titan Felix.

Goriška knjižnica, 
ob 18.uri, 
v dvorani

sreda, 19. APRIL
Knjižne POPslastice z Jonasom Žnidaršičem
POPslastice so namenjene srednješolcem in učencem višjih 
razredov osnovne šole. Pogovor bo vodila Lara Konjedic.

Goriška knjižnica, 
ob 13. uri, v dvorani

Ustvarjalnica za odrasle
Vodi Anka Krpan Skomina.

Goriška knjižnica, 
ob 17. uri, pri klavirju

Sredina literarna prepletanja: predstavitev zbornika 
Znova in znova
Literarna skupina za branje, pisanje in analizo literarnih del, 
pod vodstvom Polone Abram, v sodelovanju s tolkalno 
skupino Kombo, pod vodstvom Zlatka Kaučiča.
Organizira ZKD Nova Gorica in Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti Nova Gorica.

Točka ZKD Nova 
Gorica, ob 18. uri

Nova Gorica – naslednjih 70 let, javna razprava ob 
70. obletnici mesta in Primorskih novic
Sodelujejo: Uroš Fakuč, vrhunski kuhar in podjetnik, Kaja 
Širok, zgodovinarka, direktorica Muzeja novejše zgodovine 
in snovalka strategij o dediščninskem turizmu, predstavnik 
družbe HIT (ali novi predsednik uprave, Janez Mlakar, ali 
vodja trženja Suzana Pavlin), Martina Murovec, izvršna 
direktorica »superračunalniške družbe« Arctur, Edvin Sever, 
generalni direktor največjega »preživelega« tradicionalnega 
industrijskega kompleksa Mahle Letrika in Iztok Bizjak, 
direktor prodornega in uspešnega srednje velikega podjetja 
Gonzaga. Organizira Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju 
s Primorskimi novicami.

Mala dvorana 
Kulturnega doma, 
ob 19. uri

četrtek, 20. APRIL
Srečanje s književnikom Petrom Svetino 
Dogodek je namenjen učencem in učiteljem OŠ Šempas.

Večnamenski prostor 
OŠ Šempas, ob 9. uri

RADIO ROBIN v mestu Na ploščadi pred 
knjižnico,
od 10. do 14. ure 

Ima vaš otrok težave z branjem?
Pomagajo mu Tačke pomagačke (za otroke od 6 do 11 let)
V Društvu Tačke pomagačke so licenčni program R.E.A.D.®  
poimenovali Beremo s tačkami. Izvajajo ga terapevtski 
pari (psi s svojimi vodniki), ki so za to delo še dodatno 
usposobljeni. V družbi psov, ki kot poslušalci ne kritizirajo, je 
branje vznemirljivo in nekaj posebnega.
Ob 16. uri: Ana Cukijati in psička Gaia
Ob 17. uri: Sanja Bekrić in psička Guba

Goriška knjižnica, 
od 16. do 18. ure, 
v pravljični sobi.
Potrebna je 
predhodna prijava 
zaradi omejenega 
števila otrok. Prijava: 
INFO pult Goriške 
knjižnice

Literarni četrtek: predstavitev knjige Branka 
Morenčiča: Prometnice v Goriških brdih pred in med 
prvo svetovno vojno

Goriška knjižnica, 
ob 18. uri, pri klavirju

S pravljico na potep v družbi pisateljice Nataše Konc 
Lorenzutti
Organizirata Krajevna knjižnica Bilje in KTD Zarja Bilje, 
v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru 
programa »Povabimo besedo«.

Dom krajanov 
Negovana Nemca v 
Biljah, ob 18. uri

Noč knjige na OŠ Šempas
Branje del Petra Svetine, knjige Dreams of Freedom 
ter literature po izbiri. Dogodek je namenjen učencem, 
zaposlenim na šoli, krajanom ter ljubiteljem knjig nasploh.

Večnamenski 
prostor OŠ Šempas, 
od 19. do 22. ure

Gledališka predstava 
Beraška opera, glasbena komedija 
Po predstavi sledi pogovor z ustvarjalci.
Za člane knjižnice cena vstopnice 14€ (sicer 18€).

SNG Nova Gorica, 
ob 20. uri, 
veliki oder

petek, 21. APRIL
Potujoča knjižnica na obisku v Vrtcu »Rastja« Branik: 
Pravljična urica Pripovedovala bo Urška Magajne.

Vrtec Branik, 
ob 10. uri

Bralni maraton v Noči knjige, bralci lastnih del in del 
drugih avtorjev z glasbeno skupino Apadopulus
Organizirata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova 
Gorica in Kulturni center Mostovna.

Kulturni center 
Mostovna, 
ob 19. uri

Bralni večer z Aljo Furlan in Kati Harej
Organizira Osnovna šola Branik.

Osnovna šola Branik, 
od 18. do 21. ure

Dogodek posvečen 150-letnici solkanske čitalnice in 
nekaterim znanim Solkancem: 
pisateljici Pavlini Pajk Doljak, dr. Lavriču, D. Pirjevcu in še 
Franu Milčinskemu, prvi slovenski slikanici Martin Krpan, 
pisateljici Jane Austin, protestantizmu ter današnji goriški 
literarni ustvarjalnosti. Uvodni nagovor o solkanski čitalnici 
bo imel dr. Branko Marušič. Program bo povezovala dr. 
Megi Rožič. Organizira Goriški literarni klub GOVORICA v 
sodelovanju s KS Solkan.

Velika dvorana v 
stavbi Krajevne 
skupnosti Solkan, 
ob 19. uri
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KUPON - kava v Goriški 
knjižnici brezplačno

KUPON - včlani se v knjižnico 
in prejmi darilo

KUPON - predstava Beraška 
opera v SNG Nova Gorica

KUPON - odpisane knjige odnesi 
brezplačno

18.‒24.
 april      2017 

Kaj moram postoriti v teh dneh?
obiskati Goriško knjižnico
prisluhniti lokalnim pisateljem in pesnikom

"odklopiti z lokalno knjigo"
ponoviti vse štiri točke ... dnevno

spoznati lokalne kulturne ustvarjalce

Izpolni anketo.  Vsak dan te čakajo super nagrade !

Pridi v knjižnico na
brezplačno kavo! 

11. goriški
dnevi knjige

www.gkfb.si
goriška knjižnica Medijski pokrovitelj

... pisal/-a "na roko" pismo, razglednico ... ?

Anketa za 60 sekund*  Kdaj si zadnjič ...

Izpolni, prinesi v knjižnico in se 
poteguj za super nagrade. :)
Žrebamo vsak dan od 18. do 24. aprila 2017!

... bil/-a v knjižnici?

... držal/-a knjigo v roki?

... kupil/-a knjigo?

... bral/-a dobro knjigo, napiši katero?

... "odklopil/-a"?

Ime in priimek

Podatke bomo uporabili samo za morebitno obvestilo o nagradi.
Podatkov ne bomo uporabljali za promocijske namene.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

E-pošta ali gsm

11. goriški
dnevi knjige

18.‒24. april 2017

*

Medijski pokrovitelj



... pisal/-a "na roko" pismo, razglednico ... ?

Anketa za 60 sekund*  Kdaj si zadnjič ...

Izpolni, prinesi v knjižnico in se 
poteguj za super nagrade. :)
Žrebamo vsak dan od 18. do 24. aprila 2017!

... bil/-a v knjižnici?

... držal/-a knjigo v roki?

... kupil/-a knjigo?

... bral/-a dobro knjigo, napiši katero?

... "odklopil/-a"?

Ime in priimek

Podatke bomo uporabili samo za morebitno obvestilo o nagradi.
Podatkov ne bomo uporabljali za promocijske namene.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

E-pošta ali gsm

11. goriški
dnevi knjige

18.‒24. april 2017

*

Medijski pokrovitelj

KUPON - kava v Goriški 
knjižnici brezplačno

1 kupon = 1 kava/osebo

Kupon velja v času 
Goriških dnevov knjige.

Velja za nove člane in člane, 
ki v času Goriških dnevov 
knjige podaljšujejo svoje 

članstvo v Goriški knjižnici.

V aprilu 2017 podarjamo 
odpisane knjige.

1 kupon = do 5 knjig/osebo

Velja samo za nakup 
vstopnice za predstavo 
20. 4. 2017 ob 20. uri.

Za nakup po znižani ceni 
morate predložiti člansko 

izkaznico Goriške knjižnice.

KUPON - včlani se v knjižnico 
in prejmi darilo

KUPON - predstava Beraška 
opera v SNG Nova Gorica

KUPON - odpisane knjige odnesi 
brezplačno
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Literarna skupina 
za branje, pisanje in 
analizo literarnih del

Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica

petek, 21. APRIL v Goriški knjižnici Franceta Bevka

NOČ KNJIGE 2017
Glasbeni recital Juri Muri v Afriki (za otroke)
Izvajata Miran Rustja in Radoš Bolčina.

Goriška knjižnica, 
ob 17. uri, pri klavirju

Pogovor z Manco Košir ter predstavitev njene nove 
knjige Človeška ljubezen 
Z avtorico se bo pogovarjala Tina Podgornik.

Goriška knjižnica, 
od 18.30 do 19.30, 
pri klavirju

Nogometno društvo Gorica ter Nogometna šola ND 
Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico: »Športamo, 
brcamo, beremo!«
Predstavitev ND Gorica ter Nogometne šole ND Gorica – 
prepletanje športa in bralne kulture na Goriškem.

Goriška knjižnica, 
od 19.30 do 20.30, 
v atriju knjižnice
(v primeru dežja v 
knjižnici pri klavirju)

Vokalni ansambel Reunion
glasbeni nastop

Goriška knjižnica,
od 20.30 do 21.00,
v atriju knjižnice

sobota, 22. APRIL
Literarno-glasbeni performans: nevem nevem
Konstrukt besede in zvoka. Deluje od leta 2011. V nasičeni 
zvočni gmoti, ki se razteza od punka, progresivnega rocka, 
free jazza, preko čistih basovskih linij do konfuznega noisa, 
svoj dom najde poezija, ki z močno interpretacijo postane šesti 
inštrument kolektiva, ki neposredno pred svoje obiskovalke 
in obiskovalce laja o svetu, ki nas objema, opazuje in počasi 
grizlja že leta. Nikamor več ne prebegneš. Tu je konec. Onkraj 
se nadaljuje svet. Skupina se bo v Novi Gorici predstavila prvič. 
Poleg nastopa bosta svoji novi pesniški zbirki predstavila tudi 
člana skupine Dejan Koban in Blaž Božič.
Prireditev predstavlja uvodni dogodek v Mesto knjige 2017. 

Prostori Carinarnice 
na Erjavčevi ulici v 
Novi Gorici, 
ob 20. uri

nedelja, 23. APRIL
Predstavitev knjižic Hilarija Koste: Pogled skozi okvirje 
in Ne le frnažarji
Organizirata Krajevna knjižnica Bilje in KTD Zarja Bilje.

Dom krajanov 
Negovana Nemca v 
Biljah, ob 19. uri

ponedeljek, 24. APRIL
Knjižničarski krožek OŠ Dornberk na obisku v šolski 
knjižnici OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

OŠ Frana Erjavca 
Nova Gorica, ob 13. 
uri, v šolski knjižnici 

Ima vaš otrok težave z branjem?
Pomagajo mu Tačke pomagačke (za otroke od 6 do 11 let)
V Društvu Tačke pomagačke so licenčni program R.E.A.D.®  
poimenovali Beremo s tačkami. Izvajajo ga terapevtski 
pari (psi s svojimi vodniki), ki so za to delo še dodatno 
usposobljeni. V družbi psov, ki kot poslušalci ne kritizirajo, je 
branje vznemirljivo in nekaj posebnega.
Ob 16. uri: Cvetka Gorjan in psička Varvi
Ob 17. uri: Lili Mozetič in psička Fia

Goriška knjižnica, 
od 16. do 18. ure, 
v pravljični sobi.
Potrebna je 
predhodna prijava 
zaradi omejenega 
števila otrok. Prijava: 
INFO pult Goriške 
knjižnice

Otvoritev projekta Primorci beremo 2017 
Predstavitev letošnjega programa in literature. V okviru 
projekta nam bo Mojca Kumerdej predstavila svojo knjigo 
Kronosova žetev.

Goriška knjižnica, 
ob 17. uri, pri 
klavirju

Potopisno-naravoslovno predavanje: Galapagos – 
vulkansko otočje življenja  Predava Matija Križnar. 

Goriška knjižnica, 
ob 18. uri, v dvorani

razstave v času 11. Goriških dnevov knjige
Literarne ustvarjalke s Tržaškega, z Goriškega in Videmskega
Narodna in študijska knjižnica Trst v sodelovanju z Goriško knjižnico
Goriška knjižnica, osrednji razstavni prostor, od 10. 04. do 28. 04. 2017

Likovni natečaj učencev: 70 let izgradnje Nove Gorice – Arhitektura 
domačega kraja nekoč, danes, jutri in lepote našega mesta
Pripravila Osnovna Šola Frana Erjavca Nova Gorica
Goriška knjižnica, na mladinskem oddelku, od 05. 04. do 28. 04. 2017
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