
Napovednik dogodkov v Goriški knjižnici  

junij 2014 

Literarni dogodki 
četrtek, 5. junij 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
dr. Vasja Klavora: Fajtji hrib: Bojišče na komenskem Krasu 1916–1917, predstavitev knjige 
Goriška knjižnica v sodelovanju s Kulturnim domom Gorica, Italija 
četrtek, 12. junij 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Vlado Sruk: Gospoda gre čez progo, predstavitev knjige 
četrtek, 19. junij, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Ana Toroš: O zemlja sladka: kamen, zrno, sok: Celovitejše poznavanje Alojza Gradnika v  
evropskem literarnem okviru, predstavitev knjige 
Goriška knjižnica v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici 
četrtek, 26. junij, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Domovinski večer z Igorjem Pirkovičem: Slovenska pesem: Zbirka pesmi o domovini, predstavitev knjige 

 
Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 2. junij 2014, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
1. svetovna vojna v luči fotografskega gradiva Društva Soška fronta Nova Gorica 
Predavanje je posvečeno 100-letnici začetka 1. svetovne vojne 
Predaval bo zgodovinar Renato Podbersič 

 
4. Gregorčičevi dnevi 
petek, 20. junij 2014, ob 19. uri, pri klavirju in v atriju knjižnice  
Goriška knjižnica v sodelovanju z Goriškim literarnim klubom GOVORICA 

 
Delavnice za odrasle 
sreda, 11. junij 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, pod vodstvom ge. Skomina  
sreda, 18. junij 2014, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, pod vodstvom ge. Đorđević 

 
Razstave 
od 19. maja do 6. junija 2014, osrednji prostor 
Likovna razstava: g. Miroslav Ivanković: Portreti 
od 2. junija do 20. junija 2014, oddelek za mladino  
Fotografska razstava g. Andreja Trampuža 
od 9. junija do 27. junija 2014, osrednji prostor 
Razstava Rezbarskega, intarzijskega in restavratorskega društva Solkan (RIRDS) 
od 23. junija do 1. avgusta 2014, oddelek za mladino 
Razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici: Med nebom in zemljo: Razstava fotografij Johanna Freunda, 
posvečena 100-letnici začetka prve svetovne vojne 
od 30. junija do 18. julija 2014, osrednji prostor 
Fotografska razstava Pokrajinske Zveze Društev upokojencev za Severno Primorsko,  
foto skupina »Primorski škljoc«: O Solkanskem mostu, Soči in kajakaših 

 
Prireditve za otroke in mladino 
torek, 3. junij 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, pod vodstvom ge. Skomina 
torek, 10. junij 2014, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
torek, 17. junij 2014, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, pod vodstvom ge. Colja 
torek, 24. junij 2014, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
Mladinske dejavnosti, od 22. aprila do 30. oktobra 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Fotografski natečaj »Moja knjižnica« 
Mladinske dejavnosti, od 1. junija do 30. junija 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Mladiček svetuje: Izbor najboljšega počitniškega branja 
Mladinske dejavnosti, od 1. junija do 30. junija 2014, kotiček Mladiček na mladinskem oddelku 
Nagradna zamislica: »Najlepša stvar meseca junija je...« 

 
Brezplačno svetovanje in odgovori na vaša računalniška vprašanja - E-Zakaj? 
ponedeljek, 2. junij 2014, od 17. do 18. ure, nato vsak drugi ponedeljek 
E-Zakaj? – brezplačno svetovanje in odgovori na vaša računalniška vprašanja, odgovarjala vam bo ga. Trebižan 
(Tintula, računalniške storitve) 

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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