
Napovednik dogodkov v Goriški knjižnici  

maj 2014 

Literarni dogodki 
četrtek, 8. maj 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Milan Petek Levokov: Pesem črne golobice, predstavitev knjige 
četrtek, 15. maj 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
dr. Iztok Ostan: Beljakovine za življenje in smrt, predstavitev knjige 
četrtek, 22. maj, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Andrej Kokot: Literarno-glasbeni dogodek: »Kultura narodu«, sprehod skozi vsebino knjige 
Misli o »O«, predstavitev knjige 
 

Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 12. maj 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Ga. Rožana Koštial: Oljka in oljčno olje v življenju Istranov, predavanje 
 
Delavnice za odrasle 
sreda, 14. maj 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle  
sreda, 28. maj 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle 
 
Razstave 
od 14. aprila do 5. maja 2014, oddelek za mladino  
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje: Razstava klekljanih čipk, likovnih del in mozaika  
od 6. maja do 30. maja 2014, oddelek za mladino 
Likovna razstava ge. Klare Čečko 
od 28. aprila do 16. maja 2014, osrednji prostor 
Razstava podvodnih fotografij Potapljaškega kluba Mehurček: Polži v Jadranskem morju 
od 19. maja do 6. junija 2014, osrednji prostor 
Likovna razstava: g. Miroslav Ivanković: Portreti 
 

Prireditve za otroke in mladino 
torek, 6. maj 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke 
torek, 13. maj 2014, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
torek, 20. maj 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke 
Mladinske dejavnosti, od 22. aprila do 30. oktobra 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 

Fotografski natečaj »Moja knjižnica« 
 

Prireditve za otroke v krajevni knjižnici Branik 
četrtek, 8. maj 2014, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Branik 
Ustvarjalna delavnica za otroke: Izdelava knjižnih kazalk 
četrtek, 15. maj 2014, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Branik 
Ura pravljic 
 

Prireditve za otroke v krajevni knjižnici Prvačina 
ponedeljek, 5. maj 2014, ob 16. uri, v krajevni knjižnici Prvačina 
Ura pravljic 
ponedeljek, 12. maj 2014, ob 16. uri, v krajevni knjižnici Prvačina 
Ustvarjalna delavnica za otroke: Izdelava knjižnih kazalk 

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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