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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 13. november 2017, od 17.  do 19. ure, v dvorani knjižnice 
Zgovorna govorica telesa v komunikaciji, delavnica. 
Delavnico bosta vodili vodja programa Svetovalnice Veselje do Življenja Milena Finc, mag. 
ZDŠ in Lara Samoljenko, dipl. biopsihologinja. 

 
Otroški torki 
torek, 7. november 2017, ob 17. uri, pravljična soba 
Ura pravljic. 
torek, 14. november 2017, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
torek, 21. november 2017, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru projekta »Slovenski novoletni okrasek pri nas doma.« 
torek, 28. november 2017, ob 17. uri, pravljična soba 
Ura pravljic. 

 
Ustvarjalne srede 
sreda, 15. november 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle z go. Ano Đorđević. 
sreda, 29. november 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. 

 
Literarni četrtki  
četrtek, 9. november 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Miloš Lozič: Odred jugoslovanske armade v coni A Julijske krajine (1945–1947), predstavitev zbornika.  
Dogodek nastaja v sodelovanju z Območnim združenjem borcev za vrednote NOB Nova Gorica.  
četrtek, 16. november 2017, ob 18. uri, pri klavirju 
dr. Gregor Moder in dr. Mirt Komel: pogovor ob knjigi Komična ljubezen : Shakespeare, Hegel, Lacan. 

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

Predstavitev pesniških zbirk g. Marka Kravosa, pesnika, esejista, kritika, prevajalca. Z avtorjem se bo o njegovih pesniških 
zbirkah in delu pogovarjal g. Bojan Bratina.  

Dogodek sodi v sklop prireditev ob »Ta veselem dnevu kulture 2017.« 

 
Mladinske dejavnosti 

od 23. septembra do 21. decembra 2017, v Kotičku za mlade  

Jesen je tu in mladinska mini bralna značka začenja nov cikel z naslovom »Otožno jesensko  

branje.« Mlade med 9. in 18. letom vabimo, da preberejo štiri poljubne knjige, izpolnjeno zgibanko oddajo v Kotičku za 
mlade in počakajo nagrado. 

 

Razstave 

od 13. oktobra 2017 do 10. novembra  2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Alenka Furlan: Ne srečaš vsak dan čarovnice: zbirka čarovnic Alenke Furlan, razstava figuric. 

od 3. oktobra 2017 do 3. novembra 2017, pri klavirju 

Razstava: Predlog strategĳe revitalizacĳe nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini. 
Pri projektu so sodelovali študenti (Katarina Barlič, Lionella Constantini, Ana Cukjati, Kristina Ferk, Petra Fingušt, Mateja 
Konič, Tjaša Kreft, Jani Pavletič, Jernej Pezdirnik, Jani Rĳavec, Mirzet Salkanović) in mentorji (Evelin Bizjak;  
doc. dr. Armand Faganel, Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici; prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Fakulteta za 
humanistiko Univerze v Novi Gorici; doc. dr. Željko Oset, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici;  
Irena Tul – Goriška knjižnica Franceta Bevka). 
od 6. novembra 2017 do 18. novembra 2017, v osrednjem razstavnem prostoru 
Nadia Bužleta, Gradska knjižnica i čitaonica Pula : Pulj pred prvo svetovno vojno. Gostovanje razstave omogoča Osrednja 
knjižnica Celje v sodelovanju z Gradsko knjižnico i čitaonico Pula in Goriško knjižnico Franceta Bevka.  
Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 6. novembra 2017, ob 17. uri, pri klavirju. 
od 20. novembra 2017 do 2. decembra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 
Srečko Maček in Janja Jedlovčnik: Celjski 87. pehotni polk  – ob 100-letnici bitke za Škabrijel, razstava. 
Razstava sodi v okvir prireditev ob dnevu splošnih knjižnic 2017, pod tematski sklop Zgodovina in zanimivosti mojega kraja. 
Odprtje razstave bo v sredo, 22. novembra 2017, ob 17. uri, pri klavirju. 
 
In memoriam pisatelju Franetu Tomšiču 
sreda, 8. november 2017, ob 18. uri, pri klavirju 
V sredo, 8. novembra 2017, ob 18. uri se bomo spomnili pisatelja Frana Tomšiča. Prijatelji se ga bomo spominjali v pogovo-
ru in brali iz njegovega bogatega proznega opusa: Andrej A. Golob, Marija Mercina in Radivoj Pahor, člani Literarnega kluba 
Govorica. Sodelovali bosta tudi Nadja Medved in Marica Nakrst. Z nami bodo tudi pisateljevi najbližji. Na citre bo igrala 

Janka Frančeškin. Prijazno vabljeni, da počastite spomin pisatelja in prijatelja  Franeta Tomšiča.  

Prireditve ob dnevu splošnih knjižnic 2017 
V tednu od 20. novembra do 24. novembra 2017 vabljeni v knjižnico na »Gostijo v deželi branja«, ko bomo z raznimi 
dogodki pričakali in proslavili dan slovenskih splošnih knjižnic. 
Goriška knjižnica se bo v tednu splošnih knjižnic pridružila vsem splošnim knjižnicam v Sloveniji in v okviru tega programa 
pripravila nekaj zanimivih aktivnosti, s katerimi bomo našim uporabnikom ter obiskovalcem skušali knjižnico in  
njeno poslanstvo še bolj približati. 
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