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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 6. marec 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Magdalena Fabčič, univ. dipl. biol., coach ACTP, moderatorka, 
Vodnica pri menopavzi: Kako preživeti menopavzo z nasmeškom?,  
predavanje. 
ponedeljek, 20. marec 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Dr. Sanja Rozman: Kako vzgajati otroke, da bodo odporni na zasvojenost,  
predavanje. 
 
 
Otroški torki 
torek, 7. marec 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 
torek, 14. marec 2017, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 21. marec 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 28. marec 2017, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 8. marec 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 9. marec 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Andrej Rozman Roza: Gleda kondor avion, predstavitev knjige. 
četrtek, 16. marec 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Irena Pan: Čustveni vampirji: Kako se zaščititi pred ljudmi, ki te povsem izpijejo in Kdo je tu nor?, 

predstavitev priročnikov. 

četrtek, 23. marec 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice, ob svetovnem dnevu poezije 

Predstavitev zbirke haikujev Ivanke Kostantino. Na prireditvi sodelujejo Karmen Vidmar, Goran Gorjup, 

Marjeta Manfreda ter Kulturno društvo NIT – Posočje, Benečija, Rezija. Sodelovali bosta tudi furlanska 

pesnica Lussia di Uanis in Michele Obit.  Za glasbeno popestritev bo poskrbel Dejan Štemberger,  

glasbenik in tolkalec (hang drum), Likovna sekcija LUNA pa bo poskrbela za ogled likovnih del svojih 

članov.  

 

Bukvaklepet: 

četrtek, 30. marec 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

Klepet o knjigi: Gillian Flynn: Ni je več. 

Pogovor bo vodil Jani Kuštrin. 

 

 

Mladinske dejavnosti 

od 1. decembra 2016 do 21. marca 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 
18 let: »Zasneženo zimsko branje«.  

 

 

Razstave 

od 1. marca 2017 do 24. marca 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Učenci OŠ Solkan in Podružnične šole Trnovo: Svet, v katerem želim živeti, razstava izdelkov otrok. 

Učenci razmišljajo o svetu brez nasilja, brez socialnih razlik, o neokrnjeni naravi, brez sodobne  

tehnologije, o dobrih medsebojnih odnosih, o pozitivni samopodobi, o prijateljstvu ...  

od 27. marca 2017 do 4. aprila 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Osnovna šola Kozara Nova Gorica: April - mesec avtizma, razstava. 
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