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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 5. december 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Jože Munih: Kamnite sestre zvezd: megaliti naših prednikov,  
predstavitev knjige in predavanje. 
 
Otroški torki 

torek, 6. december 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Zaključna prireditev v okviru projekta »Slovenski novoletni okrasek.« 
torek, 13. december 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Gledališka predstava za otroke: Praznična detektivka, v izvedbi gledališča Smejček 
torek, 20. december 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 
 

Ustvarjalne srede 

sreda, 7. december 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 21. december 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 

Literarni četrtki in drugi literarni dogodki 

četrtek, 1. december 2016, ob 18. uri, dvorana knjižnice 
Gledališče Glej: Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju: Tomaž Lapajne Dekleva, Miša Mahnič,  
Vid Sodnik in Andraž Gartner: spontana komedija Hlapci se ženijo, gledališka predstava. 
Dogodek sodi v okvir dneva »Ta veseli dan kulture!« 
četrtek, 8. december 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Slavko Pregl: Predstavitev knjig Prerok na tankem ledu in Poker z ničlami.  

četrtek, 15. december 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Matjaž Loboda: predstavitev zbornika: Milan Klemenčič; iskalec lepote in pravljičnih svetov. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob Lutkovnem letu 2016. 

 

Mladinske dejavnosti 

od 1. oktobra 2016 do 1. decembra 2016, v Kotičku za mlade 

Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: »Barvito jesensko branje.«  

od 1. decembra do 21. marca 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: 

»Zasneženo zimsko branje«. Zbirali bomo tudi igrače, slikanice in kartonke za otroke v stiski. 

 

Razstave 

od 7. novembra 2016 do 9. decembra 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Razstava: Arhivi – zakladnice spomina, pregledna razstava slovenske arhivske dediščine. Pripravili so jo: 

Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, 

Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana,  

Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper.  

od 12. decembra do 30. decembra 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Nadja Šček in Nataša Susič: Čipka iz papirja v pergamano tehniki. 

od 1. decembra 2016 do 30. decembra 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava grafik Vesne Bukovec in Widad Tamimi: Zgodbe beguncev.  

Zgodbe beguncev je pripravila Widad Tamimi, z ilustracijami jih je opremila Vesna Bukovec. Izhajale so v 

Delu, sedaj pa sta jih oblikovali kot grafične liste. Razstava je na ogled v okviru Festivala Pixxelpoint 2016,  

17. mednarodnega festivala sodobnih umetniških praks. 

 

Druge prireditve v decembru 2016 

sreda, 7. december 2016, ob 16.30 uri, v dvorani knjižnice 

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, enota Nova Gorica: Predavanje psihologa 

Matica Munca, svetovalca v samostojni dejavnosti v Psihosocialni svetovalnici akcija: Motivacija za  

življenje! 

sreda, 14. december 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

Prima mediatorke: Alenka Palian, Damjana Uršič in Meta Prezelj: Okrogla miza o mediaciji. 

Pogovor bo potekal o mediaciji kot drugačnem in zelo uspešnem načinu reševanja različnih vrst sporov in 
konfliktov v gospodarstvu, lokalni skupnosti, v šoli, med vrstniki in v družinskih zadevah. 
Gostili bomo mediatorje Ksenjo Lorber, že 12 let aktivno mediatorko, vaditeljico mediatorjev in obvladovanja 
konfliktov ter predavateljico, Aleksandra Jakobčiča, mag. medsebojnih odnosov ter mediatorja na področju 

mednarodnih gospodarskih in civilnih sporov in Prima mediatorke Alenko Palian, Damjano Uršič 

 in Meto Prezelj.  
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