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ponedeljek, 1. februar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Tarin Šenk: Kako sem ukrotila svoje življenje, motivacijsko predavanje. 

ponedeljek: 15. februar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

        Inštitut za urbane spremembe Nova Gorica ter Mojca Žorž: Za otroke sveta,  

potopisno-kulturno predavanje »Mama Afrika«.  

 
 
 
 

torek, 2. februar 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 16. februar 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 23. februar 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
 

sreda, 3. februar 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 17. februar 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 

  četrtek, 4. februar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
       Mitja Duh: Tek za življenjem.       
       četrtek, 11. februar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice  
       Marija Mercina: Je trden kaj most: Skice iz Nove Gorice. Predstavitev knjige sodi v okvir prireditev ob kulturnem  
       prazniku. 

       petek, 12. februar 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

  Hudomušno-ljubeznivi literarni večer, ki ga tajniku Goriškega literarnega kluba GOVORICA, g. Rajku Slokarju, prirejajo 
člani kluba, ki bodo v osemdeseti šopek let prispevali besedni cvet. Goriška knjižnica se v sodelovanju z Goriškim 
literarnim klubom GOVORICA ob tej priložnosti iskreno in srčno zahvaljuje nekdanjemu direktorju, sodelavcu in  

  zvestemu obiskovalcu knjižnice, g. Rajku Slokarju. Dogodek sodi v okvir prireditev ob kulturnem prazniku. 

četrtek, 25, februar 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

     Klepet o knjigi Bernharda Schlinka: The Reader (Bralec).   

     Z veseljem in nestrpnostjo že pričakujemo zaključek natečaja v okviru Toporišičevega leta (za srednješolce),  

     natečaj bo potekal do 08. 02. 2016. »Razposajeno zimsko branje« bo potekalo do 21. 03. 2016.  

     V Kotičku za mlade bomo sproti obveščali o različnih natečajih in projektih, ki jih pripravljamo za mlade oziroma za  

     mladino. 

     od 1. februarja 2016 do 19. februarja 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

      Razstava foto skupine Primorski škljoc, v okviru Pokrajinske Zveze društev upokojencev  
      za Severno Primorsko: Lipica in jesenske barve. 
      od 10. februarja 2016 do 29. februarja 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

      Razstava sloganov, ki smo jih prejeli v okviru projekta »Knjižnica išče slogan«. 

      od 5. februarja do 26. februarja 2016, na mladinskem oddelku 

      Priložnostna razstava o pesniku Francetu Prešernu. Razstava sodi v okvir prireditev ob kulturnem prazniku. 
  

   torek, 2. februar 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: Spletne strani za hrambo dokumentov, delavnica. 

   torek, 9. februar 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: Spletne strani za delo z dokumenti, delavnica. 

   torek, 23. februar 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: Od kamere do računalnika, delavnica. 

Razstave 

FEBRUAR 

    2016 

        2015 

Literarni četrtki 

Otroški torki 

Radovedni ponedeljki 

Ustvarjalne srede  

Mladinske dejavnosti 

Računalniške delavnice: Z nami po E-znanje 

Bukvaklepet - novo v knjižnici! 


