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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 9. maj 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Silva Požlep: Upravljanje sanj in astrala: priročnik za budne sanjalce 
in zdravo spanje, predavanje, delavnica ter predstavitev priročnika. 
ponedeljek, 23. maj 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Nataša Kovšca, univ. dipl. um. zgod.: Fotografska ustvarjalnost Milana  
Klemenčiča, predavanje. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev Lutkovnega leta  
2016. 
 
Otroški torki 
torek, 3. maj 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 10. maj 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Katjuša Trampuš: Pikina skrivnost, predstavitev knjige za otroke. 
torek, 31. maj 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
 

Ustvarjalne srede 
sreda, 4. maj 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 18. maj 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
 

Literarni četrtki  
četrtek, 5. maj 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Marijan Beričič: Horuk v nove čase, predstavitev knjige. Dogodek prirejamo v sodelovanju z Založbo Bogataj. 
četrtek, 19. maj 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Katja Škrabar: Sem to res jaz?, predstavitev knjige. 
    
Bukvaklepet 
četrtek, 26. maj 2016, ob 18. uri, pri klavirju 
Klepet o knjigi Agote Kristof: Šolski zvezek.  

 

Mladinske dejavnosti 

Mini bralna značka: Beremo pred in med počitnicami (projekt traja do 31. 8. 2016). Več o projektu v Kotičku za mlade. 
Berm? Bereš? Beremo! Bralno-spodbujevalna razstava knjig o knjižnici, o knjigah, o mladih. Projekt poteka do konca 
šolskega leta, obeta se še veliko zanimivega! Izbiramo najljubšo knjigo! 

Začenjajo se Bralnice pod slamnikom: 
12. maj 2016, ob 12. uri, pri klavirju: Obisk avstralskega pisatelja Morrisa Gleitzmana. Srečanje s srednješolci. 
17. maj 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane: Ustvarjalna delavnica: Podarimo nekaj lepega. Vodi Ana Đorđević. 
19. maj 2016: Povejmo si kaj lepega. Srečanje petošolcev OŠ Solkan z varovanci Doma upokojencev Nova Gorica.  

 
Akademski večeri s FUDŠ 

ponedeljek, 24. maj 2016, ob 17.30 uri, v dvorani knjižnice 

Akademski večer s FUDŠ Nova Gorica. 

 

Razstave 

od 18. aprila 2016 do 6. maja 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Goriška knjižnica, Založba Educa Izobraževanje: 10 let Goriških dnevov knjige.  
od 18. aprila 2016 do 6. maja 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Branka Sulčič Sulli: 110 let Bohinjske proge.  
od 9. maja 2016 do 27. maja 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 
Likovna dela Ljiljane Okroglič: Moje vizije. 
od 9. maja 2016 do 31. maja 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Razstava: Bralnice pod slamnikom. 
 
Računalniške delavnice Z nami po E-znanje 
Zaradi zamika je prišlo do spremembe datumov preostalih delavnic. Nov razpored: 
torek, 3. maj 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku 
Računalniška delavnica: Nevarnosti na spletu. 
torek, 10. maj 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku 
Računalniška delavnica: Varnost: Odprava nevšečnosti. 
Možna je prijava na posamezne delavnice, prijave se zbirajo teden dni pred začetkom delavnic, na telefonski številki:  
05-3309-110 oziroma 05-3309-111. 
 

      

Okrogla miza ob 50-letnici Goriških srečanj 
sreda, 25. maj 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

Okroglo mizo ob 50-letnici  izhajanja revije Goriška srečanja bo vodil  Zoltan Jan. Sodelovali bodo še: Boris Kovšca, Sergij 

Pelhan, Jože Šušmelj in Branko Marušič. 
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