
Napovednik dogodkov v Goriški knjižnici  

april 2014 

Literarni dogodki 
četrtek, 3. april 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Miran Ipavec: Avtoštoparske zgodbe: Moja prva svetlobna sekunda, predstavitev knjige 
četrtek, 17. april 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Milena Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za igrače, predstavitev knjige 
četrtek, 24. april, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Mitja Močnik: Misija Afganistan: ISAF SIKON 6, predstavitev knjige 
 
8. Goriški dnevi knjige: od 22. aprila do 25. aprila 2014 
Goriške dneve knjige organizirata založba Educa izobraževanje in Goriška knjižnica Franceta Bevka. 
V sklopu 8. Goriških dnevov knjige bodo v Goriški knjižnici in na drugih lokacijah potekale različne dejavnosti.  
Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila 2014, bo v knjižnici potekal vseslovenski projekt Noč knjige z različnimi prireditvami.  
Tema: Promocija branja in knjige. 
 
Prireditve za otroke in mladino 
torek, 1. april 2014, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
sreda, 2. april 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica ob mednarodnem dnevu knjig za otroke 
torek, 8. april 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru projekta »Vse najboljše, Slovenija!« 
torek, 15. april 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke ob velikonočnih praznikih 
torek, 22. april 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru projekta »Vse najboljše, Slovenija!« 
torek, 29. april 2014, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
Mladinske dejavnosti, od 1. do 30. aprila 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Zamisli si/se in mogoče boš izžreban, nagradna zamislica, mesečna uganka 
Mladinske dejavnosti, od 22. aprila do 30. oktobra 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Fotografski natečaj »Moja knjižnica« 
Mladinske dejavnosti, od 1. aprila do 30. aprila 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku  
Mladiček svetuje: »Naj vam spomladanska utrujenost ne pokvari pomladi« 
 
Delavnice za odrasle 
sreda, 16. april 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle  
sreda, 30. april 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle 
 
Razstave 
od 17. marca do 4. aprila 2014, osrednji prostor 
Razstava: Slivester Bajc: Mozaiki 
od 1. aprila do 11. aprila 2014, oddelek za mladino 
Likovna razstava ge. Estere Vodopivec 
od 7. aprila do 25. aprila 2014, osrednji prostor 
Likovna razstava ge. Lidije Lipanje Gruntar 
od 14. aprila do 5. maja 2014, oddelek za mladino 
Likovna razstava Univerze za tretje življenjsko obdobje 
od 28. aprila do 16. maja 2014, osrednji prostor 
Razstava podvodnih fotografij Potapljaškega kluba Mehurček 
 
Tečaji, izobraževanja in predavanja za odrasle 
Računalniške delavnice: E-storitve za lažji vsakdan*, računalniški kotiček 
četrtek, 3. april 2014, od 17. do 18.30 ure: Elektronska varnost in SIGEN-CA 
torek, 8. april 2014, od 17. do 18.30 ure: E-bančništvo 
četrtek, 10. april 2014, od 17. do 18.30 ure: E-uprava in E-računi 
torek, 15. april 2014, od 17. do 18.30 ure: Spletno nakupovanje 
Predavanje: petek, 11. april 2014, od 18. do 19. ure, pri klavirju, prireditev v sodelovanju z Društvom humanistov Goriške 
Predavanje g. Pavla Medveščka 
 
Prireditve za otroke v krajevni knjižnici Branik 
četrtek, 10. april 2014, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Branik 
Velikonočna ustvarjalna delavnica  
četrtek, 17. april 2014, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Branik 
Ura pravljic 
 
Prireditve za otroke v krajevni knjižnici Prvačina 
ponedeljek, 7. april 2014, ob 16. uri, v krajevni knjižnici Prvačina 
Ura pravljic 
ponedeljek, 14. april 2014, ob 16. uri, v krajevni knjižnici Prvačina 
Velikonočna ustvarjalna delavnica 
 

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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