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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 8. januar  2018, od 17.  do 19. ure, v dvorani knjižnice 

Zgovorna govorica telesa v komunikaciji, predavanje in delavnica.  
Delavnico bosta vodili vodja programa Svetovalnice Veselje do  
Življenja Milena Finc, mag. ZDŠ in dipl. socialna delavka ter Maja 
Benko, vzgojiteljica, v eduk. mag. zakonskih in družinskih študij 

ponedeljek, 22. januar  2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Mitja Križan: Svetovanje in predstavitev naravnih rešitev za rastline vašega doma in okolice,  

predavanje. 
 
 

Otroški torki 

torek, 9. januar 2018, ob 17. uri, pravljična soba 

Ura pravljic. 
torek, 16. januar 2018, ob 17. uri, pravljična soba 
Ura pravljic. 
torek, 23. januar 2018, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
torek, 30. januar 2018, ob 17. uri, pri klavirju 
Predstava Kamišibaj za otroke. 
 
 

Ustvarjalne srede 

sreda, 17. januar 2018, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle z go. Đorđević. 
sreda, 31. januar 2018, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle z go. Krpan Skomina. 
 
 

Literarni četrtki  

četrtek, 11. januar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Matej Krajnc: Lado : ena sama ljubezen : življenje in delo Lada Leskovarja : avtorizirana  

biografija, predstavitev knjige. Dogodek pripravljata Založba Mladika iz Ljubljane in Goriška 
knjižnica. 

četrtek, 18. januar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Damjana Bakarič: Na tesnobi, predstavitev knjige. 

četrtek, 25. januar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Ljuba Krušič: Vrtnica v srcih, predstavitev knjige. Dogodek sooblikujeta Društvo Kot V Pravljici  

in MONG, v sodelovanju z Goriško knjižnico. 

 

 

Mladinske dejavnosti 

od 1. januarja 2018 do 21. marca 2018, v Kotičku za mlade  

Mini nagradna bralna značka: »Prijetno zimsko branje.« 

Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 

 

 

Razstave 

od 15. januarja 2018 do 31. januarja 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 

Bogdan Soban: Urbane vedute, likovna razstava v tehniki računalniške grafike Generative Art. 

od 9. januarja 2018 do 31. januarja 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Andrej Trampuš: PORTRET - Podoba človekove individualnosti, likovna razstava. 
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