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ponedeljek, 1. junij 2015, ob 18. uri v dvorani knjižnice 
Holozofsko društvo: Kaj je um? Kako ga umiriti? Meditacija  
na notranjo svetlobo in zvok, predavanje 

torek, 2. junij 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 9. junij 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Pravljica in delavnica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 16. junij 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Pravljica in delavnica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 23. junij 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Pravljica in delavnica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 

sreda, 3. junij 2015 ter sreda 10. junij 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalni delavnici za odrasle vodita ga. Đorđević oziroma ga. Krpan Skomina. 

sreda, 10. junij 2015 ter sreda, 24. junij 2015, ob 18. uri, na mladinskem oddelku 
Klepet o knjigah s seznama Primorci beremo 2015. 

v mesecu juniju, juliju in avgustu 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku 
»Mini« nagradna bralna značka: Sproščeno poletno branje. V juliju in avgustu 2015 začnemo z  
zbiranjem šolskih potrebščin za otroke Materinskega doma in za Center Žarek. 

   četrtek, 4. junij 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
    Nežka Figelj: Jedrski program v Iranu in posledice za varnost v Izraelu, predstavitev knjige 
 

   sreda, 3. junij 2015 , ob 17. uri, pri klavirju 

   Učenci Osnovne šole Branik vabijo na predstavo Ervina Fritza: Ta veseli dan ali Cefizelj se  ženi. 

   sreda, 24. junij 2015, ob 19.30, pri klavirju in v atriju knjižnice  

   V. Gregorčičevi dnevi: Pomen Gregorčiča v vojni vihri.  

   Gregorčičeve dneve pripravljajo Goriški literarni klub GO VORICA v sodelovanju z Goriško  

   knjižnico.     

  od 1. junija 2015 do 26. junija 2016, v osrednjem razstavnem prostoru  

   Razstava kaligrafinje Loredane Zega: Kaligrafija -les-svetloba 

   od 1. junija 2015 do 30. junija 2015, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku  

   Likovna dela Ide Kocjančič 

   od 29. junija 2015 do 10. avgusta 2015, v osrednjem razstavnem prostoru  

   Likovna dela Sebastjana Peršolje  

   od 11. maja 2015 do 31. decembra 2015, v vitrinah pri klavir ju  

   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. 
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