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Razstave se podirajo zadnji dan trajanja razstave v času odprtosti knjižnice. 

 
ponedeljek, 2. marec 2015, ob 18. uri, v dvorani 
Janko Ferjuc: Predavanje o glini in njeni zdravilni moči 
ponedeljek, 30. marec 2015, ob 18. uri, v dvorani  
Sandi Jug: Svete rastline v šamanizmu, ogled filma in 
predavanje 

 
torek, 3. marec 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke 
torek, 10. marec 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
torek, 17. marec 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Predstavitev knjige za otroke: Mojca Stubelj Ars: Pravljica o Luni 
torek, 24. marec 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru materinskega dneva 
torek, 31. marec 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 

 
sreda, 18. marec 2015, ob 17. uri, pri klavirju  
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina 

 
četrtek, 5. marec 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Alenka Rebula in Josipa Prebeg: Vera vase, predstavitev knjige 
četrtek, 12. marec 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Dejan Valentinčič: Slovenci v Reziji? - pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne  
manjšine, predstavitev znanstvene monografije 
četrtek, 19. marec 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Tinka Volarič: Krožnice večglasnih tišin, predstavitev pesniške zbirke v okviru svetovnega dneva Poezije 
četrtek, 26. marec 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Predstavitev antologije sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji: Iz jezika v jezik. 
Antologijo je izdalo Društvo slovenskih pisateljev. 

 
od 2. marca 2015 do 31. marca 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku 
Detektivsko zimsko branje in sodelovanje pri reševanju slovenskega Megakviza 

 
od 23. februarja 2015 do 13. marca 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 
Likovna razstava Zdravke Komic 
od 2. marca 2015 do 20. marca 2015, v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Andrej Trampuš: Čas parnih lokomotiv, razstava fotografij 
od 16. marca 2015 do 3. aprila 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 
UNITRI: Razstava klekljanih čipk 
od 23. marca 2015 do 10. aprila 2015, v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Društvo Soška fronta: Vojaška saniteta med 1. svetovno vojno 
od 10. februarja 2015 do 30. aprila 2015, vitrine pri klavirju 
Goriška knjižnica, domoznanski oddelek: 15 let knjižnične stavbe, razstava fotografij 
od 1. julija 2014 do 31. decembra 2015, na mladinskem oddelku 
Goriška knjižnica, mladinski oddelek: Razstava kakovostnih mladinskih knjig nagrajenih s priznanjem 
Zlata hruška 

 
Ustvarjalnice za otroke v Krajevni knjižnici Prvačina 
ponedeljek, 2. marec 2015, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Prvačina 
Ustvarjalna delavnica za otroke: Izdelovanje elastičnega nakita, vodi Petar Dorđević. 
 
Ustvarjalnice za otroke v Krajevni knjižnici Branik 
četrtek, 26. marec 2015, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Branik 
Pomladno obarvana ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Colja. 

  Radovedni ponedeljki  

Otroški torki 

Ustvarjalne srede  

Literarni četrtki 

Mladinske dejavnosti 

Razstave 

Krajevne knjižnice 

K
ra
je
vn
e

kn
již
n
ic
e


