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Poletni glasbeno-poetični literarni večer v atriju  
knjižnice 
četrtek, 10. avgust 2017, ob 19. uri, v atriju knjižnice ter pri klavirju 
Slavica Tesovnik in Lado Jakša: predstavitev pesniške zbirke Naročje spirale. 

V atriju knjižnice ter pri klavirju bomo v sklopu poletnega literarnega večera spremljali  

predstavitev pesniške zbirke Naročje spirale avtorice Slavice Tesovnik,  

samostojne ustvarjalke na področju pisane besede, slikarstva in glasbe. Na  

literarnem večeru bo vsebina knjige zaživela z multivizijo glasbenika Lada Jakše. 
Interpretirana bo skozi projekcijo na platnu, z izvedbo tematske glasbe, branjem in 
petjem v živo. 

 
 

Mladinske dejavnosti: Poletna mini bralna značka: Beremo med počitnicami 

od 22. junija 2017 do 31. avgusta 2017 

Poletna mini bralna značka: Beremo med počitnicami. 

Več o projektu v Kotičku za mlade. 

 
 

 

Razstave 

od 5. julija 2017 do 31. julija 2017, v osrednjem razstavnem prostoru, na  

mladinskem oddelku ter pri klavirju 

Mednarodna razstava »Il secolo lungo - Dolgo stoletje«, ki so jo pripravili pri reviji  

Isonzo Soča v sodelovanju z občino Gorica, bo v Goriški knjižnici gostovala v  

mesecu juliju 2017. 

Fotografska razstava zajema zgodovinski pregled dogodkov goriškega območja v 20. 
stoletju. 

Otvoritev razstave bo v sredo, 5. julija 2017, ob 17.30 v osrednjem  

razstavnem prostoru Goriške knjižnice. 

Razstavo bodo otvorili: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice, Matej Arčon,  

župan Mestne občine Nova Gorica, Dario Stasi, glavni urednik revije Isonzo Soča, 
Rodolfo Ziberna, župan Gorice (ITA), Boris Peric, predsednik podjetja  

Transmedia Gorizia ter Laura Fasiolo, senatorka Demokratske stranke Republike 
Italije. 
 

 

 

Vrečke presenečenja 
od 3. julija 2017 do 31. avgusta 2017  

Vrečke presenečenja: v vsaki bo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev Goriške  

knjižnice. Vabljeni k branju. 
 

Knjižnica na bazenu 

od 3. julija 2017 do zaprtja bazena ob koncu poletne sezone 2017, Mestno  

kopališče Nova Gorica 

V poletnem času vabljeni k branju tudi na bazenu. 

 JULIJ IN  

AVGUST 2017 


