
Napovednik dogodkov v Goriški knjižnici  

marec 2014 

Literarni dogodki 
četrtek, 6. marec 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
dr. Peter Mikša in mag. Urban Golob: Zgodovina slovenskega alpinizma, predstavitev knjige 
četrtek, 13. marec 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Marija Mercina: Primorska zgodba, predstavitev knjige 
četrtek, 20. marec, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Ivan Grbec: Kašča, predstavitev knjige 
petek, 21. marec 2014 — Svetovni dan poezije, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Kristian Koželj: Premalo za življenje, dramatizirana poezija članov Celjskega literarnega  
društva, gledališka predstava 
 
Prireditve za otroke in mladino 
od 1. do 31. marca 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Nagradna zamislica, mesečna uganka 
torek, 4. in 18. marec 2014, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
torek, 11. marec 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke 
torek, 25. marec 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke na temo materinskega dneva 
 
Delavnice za odrasle 
sreda, 5. marec 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle na temo dneva žena 
sreda, 19. marec 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle 
 
Razstave 
od 24. februarja do 14. marca 2014, oddelek za mladino 
Likovna razstava Ljiljane Lisjak: Od izvira do soli 
od 25. februarja do 14. marca 2014,  osrednji prostor 
Likovna razstava Damjana Šturma: Magične slike 
od 6. do 31. marca 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Razstava: Mladiček svetuje: Kako si pomagati pred poslabšanjem šolskega uspeha v času epidemije 
zaljubljanja 
od 17. marca do 4. aprila 2014, osrednji prostor 
Razstava: Slivester Bajc: Mozaiki 
 
Tečaji in izobraževanja za odrasle 
5. in 6. marec 2014* računalniški kotiček 
Z nami po znanje: Spoznajmo računalnik in Word, tečaj 
12. in 13. marec 2014* računalniški kotiček 
Z nami po znanje: Internet in elektronska pošta, tečaj 
 
Prireditve za otroke v krajevni knjižnici Branik 
četrtek, 13. marec 2014, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Branik 
Ustvarjalna delavnica za otroke: Dobre vile in vilini 
četrtek, 20. marec 2014, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Branik 
Ura pravljic 
 
Prireditve za otroke v krajevni knjižnici Prvačina 
ponedeljek, 3. marec 2014, ob 16. uri, v krajevni knjižnici Prvačina 
Ura pravljic 
ponedeljek, 10. marec 2014, ob 16. uri, v krajevni knjižnici Prvačina 
Ustvarjalna delavnica za otroke: Dobre vile in vilini 

Dogodki so brezplačni in odprti za vse.   //   Pridružujemo si pravico do spremembe programa. 
*Za računalniške delavnice je obvezna prijava zaradi omejenega števila mest. 
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