
Napovednik dogodkov v Goriški knjižnici  

julij in avgust 2014 

Knjižnica na bazenu 
v času odprtosti bazena, Mestno kopališče Nova Gorica 
V poletnem času vabljeni k branju tudi na bazenu. 
 
Vrečke presenečenja 
od 1. julija do 31. avgusta 2014, v Goriški knjižnici 
Vrečke presenečenja: v vsaki bo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev  
Goriške knjižnice. Za odrasle in za mladino. 
Vabljeni k branju. 
 
Mednarodni festival poezije in glasbe 
8. avgust 2014, ob 20. uri, pri klavirju in v atriju knjižnice 
Potujoči mednarodni festival Poezija & Glasba »Vode iz vode«, 
Festival itinerante internazionale di Poesia & Musica »Acque di acqua«. 
Dogodek organizirajo: Društvo Culturaglobale Cormòns, KD PoBeRe,  
Goriški literarni klub GOVORICA v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka. 
 
Razstave 
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 
od 21. julija do 22. avgusta 2014, osrednji prostor 
Razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici ob 100-letnici skladatelja, dirigenta  
in glasbenega pedagoga Rada Simonitija (1914-1981) 
od 4. avgusta do 29. avgusta 2014, oddelek za mladino 
Razstava fotografij Tjaše Florenin: Starodavni spomini 
od 25. avgusta do 12. septembra 2014, osrednji prostor 
Likovna razstava Nine Zuljan 
 
V kotičku Mladičku 
Mladinske dejavnosti, od 22. aprila do 30. oktobra 2014, kotiček Mladiček  
na mladinskem oddelku 
Fotografski natečaj »Moja knjižnica« 
Mladinske dejavnosti, od 1. julija do 31. avgusta 2014, kotiček Mladiček  
na mladinskem oddelku 
Mladiček svetuje: »Poleti bomo brali dobro.« Ponudba dobrega poletnega branja  
za mladino. 
 
Mladinske dejavnosti 
od 1. julija do 31. avgusta 2014, oddelek za mladino 
Razstava kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig za mladino, nagrajenih z znakom in priznanjem  
Zlata hruška 
 
Brezplačno svetovanje in odgovori na vaša računalniška vprašanja - E-Zakaj? 

Svetovanje je brezplačno in poteka vsak drugi ponedeljek med 17. in 18. uro v knjižnici.  
Vabljeni na ponedeljke: 14. 7., 28. 7., 11. 8. in 25. 8. 2014. 
Na vaša vprašanja, povezana z računalništvom, bo odgovarjala Tea Trebižan.  
 

 

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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