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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 3. april 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Tannja Yrska, uni. dipl. inž. gozd. ter Zavod Prana - Zavod za  
prepoznavanje pranarave prostora, človeka, Preddvor: Pomoč Bachovih 
cvetov za prebuditev in energijo, predavanje. 
ponedeljek, 24. april 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Matija Križnar: Galapagos - vulkansko otočje življenja, potopisno-naravoslovno predavanje.  
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige. 

 
Otroški torki 
torek, 4. april 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Zaključek Bralne lisičke. 
torek, 18. april 2017, ob 16.30 uri, pri klavirju 
Narobe svet, likovna uprizoritev pesmi Alojza Gradnika. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige. 
torek, 18. april 2017, ob 16.40 uri, v pravljični sobi 
Narobe knjižnica - iskanke, premetanke in zavozlanke. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige. 
torek, 18. april 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke z ilustratorko Ano Zavadlav. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige ter v okvir projekta Bralnice pod slamnikom. 
torek, 25. april 2017, od 9. do 16.30 ure, pri klavirju 
Predstavitev videospota z avtorsko pesmijo Vrtca Nova Gorica, enote Julke Pavletič Solkan: »Nova Gorica nas povezuje«. 
Dogodek je uvrščen v okvir projekta Bralnice pod slamnikom. 
torek, 25. april 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Vrtec Nova Gorica: Lutkovna predstava o zgodovini našega mesta, z nastopom vokalne skupine Burbonke. Dogodek je uvrščen 
v okvir projekta Bralnice pod slamnikom. 

 
Ustvarjalne srede 
sreda, 5. april 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 19. april 2017, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga Krpan Skomina. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige. 

 
Literarni četrtki  
četrtek, 6. april 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Veronika Plantan in mag. Uroš Plantan: Starodavna umetnost zdravljenja - tradicionalna evropska  
medicina, predstavitev knjige. 

 

Bukvaklepet: 
četrtek, 13. april 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

Klepet o knjigi: Margaret Mazzantini: Ne premikaj se. 

Pogovor bo vodil Jani Kuštrin. 

 

Mladinske dejavnosti 

od 22. marca 2017 do 21. junija 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: »Zaljubljeno  

spomladansko branje«. Začenjamo tudi s programom prireditev v okviru Bralnic pod slamnikom. 

 

Razstave 

od 5. aprila 2017 do 28. aprila 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Osnovna Šola Frana Erjavca Nova Gorica: Likovni natečaj učencev: 70 let izgradnje Nove Gorice - arhitektura našega mesta 

nekoč, danes in jutri. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige. 

od 10. aprila 2017 do 28. aprila 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Narodna in študijska knjižnica Trst v sodelovanju z Goriško knjižnico: Razstava: Literarne ustvarjalke s Tržaškega,  

z Goriškega in Videmskega. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 11. Goriških dnevov knjige. 

 

11. Goriški dnevi knjige 2017 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica v letu 2017 prevzema vlogo glavne koordinatorice 11. GORIŠKIH  

DNEVOV KNJIGE, ki bodo potekali v času od 18. do 24. aprila 2017. 

V projektu sodelujejo tudi kulturne, vzgojno-izobraževalne in druge institucije na Goriškem ter posamezni literarni in kulturni 

ustvarjalci, ki s svojimi dogodki sooblikujejo program. Osrednja tema letošnjih Goriških dnevov knjige je ustvarjanje na Goriškem 

– v ospredje bomo postavili naše literarne in umetniške ustvarjalce, ki s svojim delom in ustvarjanjem bogatijo kulturno zavest  

naše lokalne skupnosti. 

V času Goriških dnevov knjige se bodo v Goriški knjižnici predstavili: Vrtec Nova Gorica, enota Julke Pavletič Solkan, 
Matija Bolčina, Ana Zavadlav, Milan Petek Levokov, Branko Morenčič, Anka Krpan Skomina, Tačke pomagačke, Narodna in 

študijska knjižnica Trst (razstava), Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (razstava) in Matija Križnar.  

Goriška knjižnica se v petek, 21. aprila 2017, v času od 17. do 22. ure, z različnimi dogodki pridružuje tudi  

vseslovenskemu projektu Noč knjige, ki dviguje zavest o branju ter o bralni kulturi. V Noči knjige 2017 nas bodo obiskali: 

Miran Rustja, Radoš Bolčina, Manca Košir in Vokalni ansambel Reunion. 

Otvoritev projekta Primorci beremo 2017:  ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 17. uri pri klavirju.  

Sledila bo predstavitev letošnjega programa in literature ter predstavitev knjige Mojce Kumerdej: Kronosova žetev. 
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