
 

    

 
Ob dnevu splošnih knjižnic 2018 vas vabimo v našo družbo. Tudi letos praznovanje poteka kar cel 
teden, od 19. do 23. novembra 2018, vsak dan pa je posvečen drugi temi.  
 
Spremljajte nas na: http://www.gkfb.si/ in www.facebook.com/Goriska.Knjiznica  
 

ponedeljek, 19. november 2018, ob 13. uri pri klavirju  — Dobimo se v knjižnici: Ivan Cankar: 

podobe iz življenja 

 
Ob Cankarjevem letu vas vabimo, da velikega slovenskega pisatelja spoznate malo drugače. 
Obiskala nas bosta stripar Zoran Smiljanić in član uredništva pri Stripburgerju Bojan Albahari ter nam 
predstavila strip o delu in življenju Ivana Cankarja: Ivan Cankar: podobe iz življenja.  
Dogodek je namenjen srednješolski mladini in vsem, ki jih tema zanima. 

torek, 20. november 2018 — Dan slovenskih splošnih knjižnic: Dan brezplačnega vpisa 
 
20. novembra praznujemo vse slovenske splošne knjižnice. Na ta dan vam zato poklanjamo 
brezplačni vpis. 

 
sreda, 21. november 2018 — Evropsko leto kulturne dediščine: razstava SKRITO – ODKRITO – 
OHRANJENO – DOSTOPNO 

Ste se kdaj vprašali, od kod pridejo prosto dostopni digitalizirani časopisi, knjige, rokopisi in drugo 
gradivo, ki so na voljo v Digitalni knjižnici Slovenije? Tudi iz Goriške knjižnice. 

Na razstavi bomo izpostavili nekaj gradiva, ki je del zbirke naše knjižnice, a ga zaradi obrabljenosti, 
starosti, redkosti ali drugih razlogov hranimo v zaprtih omarah. Razstavljene dragocenosti smo v 
preteklih letih digitalizirali in objavili v Digitalni knjižnici Slovenije, tako boste lahko na razstavi pogledali 
in virtualno listali po naših skritih zakladih. 

Razstava bo na ogled od 19. do 29. novembra 2018 v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku. 

četrtek, 22. november 2018, ob 18. uri pri klavirju  — Moja knjižnica praznuje z Mirtom Komelom 

Ko se združijo knjižničarske zvezde, zasvetijo na četrtkovem nebu literarni večer Goriške knjižnice, 
zaključna prireditev projekta Primorci beremo 2018 in Slovenska knjižnica Damirja Feigla iz Gorice. 

Te tri zvezde sestavljajo vedno bolj vidno pisateljsko ozvezdje dr. Mirta Komela, ki s svojim zadnjim 
romanom, kriminalko Medsočje, dopolnjuje severnoprimorsko literarno nebo. Z njim se bo pogovarjala 
knjižničarka Kristina Hoffmann. 

petek, 23. november 2018  — Dan modrih knjig: »Plavi svetujejo modre knjige« 

 

 

 

 

 

V sklopu te aktivnosti smo k sodelovanju povabili ND Gorica in Nogometno šolo ND Gorica.  

ND Gorica je povezana z modro barvo – barva društva in njihove opreme. Na Dan modrih knjig bodo 

zato priporočilni seznam dobrih knjig za vas namesto bibliotekarjev ustvarili člani ND Gorica in 

Nogometne šole ND Gorica. Priporočeno gradivo bo na voljo za izposojo. 

»Plavi« nas bodo tudi obiskali v knjižnici in nam pomagali pri delu. Pri nas jih boste lahko srečali v petek, 

23. novembra 2018, med 12. in 13. uro ter med 17. in 18. uro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KJE? 

V GORIŠKI KNJIŽNICI 

FRANCETA BEVKA  

NOVA GORICA 

 

KDAJ? 

V TEDNU OD 19. DO 23. 

NOVEMBRA 2018 

DODATNE AKTIVNOSTI V 
TEDNU SPLOŠNIH 
KNJIŽNIC: SLADKA 
JABOLKA S 
SPOROČILOM, 
ODPISANE KNJIGE 

AKCIJA V SODELOVANJU 
Z ND GORICA “PLAVI 
SVETUJEJO MODRE 
KNJIGE”: PETEK, 23. 
NOVEMBER 2018 

 

RAZSTAVA SKRITO – 

ODKRITO – OHRANJENO 

– DOSTOPNO, 

OD 19. DO 29. 

NOVEMBRA 2018  

V RAZSTAVNEM 

PROSTORU NA 

MLADINSKEM ODDELKU 
 

Vabljeni 

v našo družbo. 
Spremljajte nas: www.gkfb.si / www.facebook.com/Goriska.knjiznica / www.pinterest.com/gkfbng/ Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica / (05) 330 91 00 / goriska.knjiznica@gkfb.si 

Dogodki so brezplačni in odprti za vse. / Pridružujemo si pravico do spremembe programa. / Za izobraževanja je obvezna prijava zaradi omejenega števila mest. / Razstave se podirajo zadnji dan trajanja 

razstave v času odprtosti knjižnice. 

http://www.gkfb.si/

