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Mladinske dejavnosti 
 

Mini bralna značka: Beremo med počitnicami.  

Projekt bo potekal od 21. junija do 31. avgusta 2016. 

Več o projektu v Kotičku za mlade. 
 
 

Literarni četrtek 
 
četrtek, 11. avgust 2016, ob 19. uri, v atriju knjižnice 
Mateja Gorjup: IJEKARU, glasbeno-poetični literarni večer 
 
Mateja Gorjup se kot pevka in pedagoginja vrsto let posveča poustvarjanju ljudskih pesmi različnih 

slovanskih narodov, s posebnim poudarkom na ljudskem pesemskem izročilu slovenskega  

etničnega ozemlja. Zadnja leta intenzivno raziskuje neizrekljive zmožnosti vokalnih izrazov. Ljubi 

petje z ljudmi. Glas in zvok jo zanimata v vsej svoji polnosti in praznini. Zvoki narave so eni njenih 

prvih glasbenih sopotnikov, dandanes pa se rada posluži tudi elektronskih naprav, ki so ji na voljo 

za ustvarjanje glasbe. 

IJEKARU je njen samostojni glasbeni prvenec 24 skladb, od katerih je veliko v celoti avtorskih. 

Med njimi je vpeta poezija, ter improvizacija in priredbe slovenskih ljudskih pesmi iz zbirke  

Slovenske narodne pesmi.  

V primeru slabega vremena bo dogodek pri klavirju. 

 

Razstave 

 

od 20. junija 2016 do 8. julija 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 
Ljiljana Lisjak: Mostovi soške fronte, likovna razstava. 
od 1. julija 2016 do 31. avgusta 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem 
oddelku 
Goran Gorjup: Zgodovina oklepnih vozil v miniaturi. 
od 11. julija 2016 do 29. julija 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 
Damjan Šturm: Potovanje v notranjost, likovna razstava. 
od 2. avgusta 2016 do 9. septembra 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 
Rezbarsko, Intarzijsko in Restavratorsko društvo Solkan (RIRDS): Spoznajmo 
delo RIRDS, mednarodna razstava. 
 

 
Knjižnica na bazenu 2016 
 

v času odprtosti bazena, Mestno kopališče Nova Gorica 

V poletnem času vabljeni k branju tudi na bazenu.     
 

Vrečke presenečenja 
 
od 4. julija 2016 do 31. avgusta 2016, v pritličju knjižnice 
Vrečke presenečenja: v vsaki vrečki bo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev 
Goriške knjižnice.  
Vabljeni k branju. 
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