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ponedeljek, 13. april 2015, ob 18. uri, v dvorani 
Mojca Orel, Jarinka Panjtar, Bojan Mikluž: Pitagora: 
Glasba in mišljenje, predavanje Lectorium Rosicrucianum - 
Mednarodne šole Zlatega rožnega križa. 

 
torek, 7. april 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
torek, 14. april 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga Krpan Skomina. 
torek, 21. april 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Predstavitev knjige za otroke: Darinka Kozinc: Zapestnica prijateljstva 
torek, 28. april 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke  

 
sreda, 15. april 2015, ob 17. uri, pri klavirju  
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 

 
četrtek, 2. april 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Miša Čermak: Jaz sem ljubezen, predstavitev knjige 
četrtek, 9. april 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Zoran Knežević: Dvoživke umirajo dvakrat, predstavitev knjige 
četrtek, 16. april 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Majda Kočar: Meglice v očeh, na ustnicah nasmeh, predstavitev pesniške zbirke 

od 1. aprila 2015 do 30. aprila 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku 
Zaljubljeno pomladansko branje, sodelovanje pri reševanju slovenskega Megakviza, Nagradni natečaj:  
»Moj najljubši slovenski književni junak!« 

torek, 14. april 2015, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
FUDŠ Nova Gorica, Karierni center FUDŠ in Goriška knjižnica Franceta Bevka: »Reči »ne« ukvarjanju s 
samim sabo«, predavanje ter predstavitev knjige: doc.dr. Sebastjan Kristovič: Reševanje krize smisla 
sodobnega človeka 

od 20. aprila 2015 do 24. aprila 2015, na različnih lokacijah 
9. Goriške dneve knjige koordinirata Založba Educa izobraževanje in Goriška knjižnica Franceta Bevka. 
Program oblikujejo različni sodelujoči. 
četrtek, 23. aprila 2015, ob 12. uri, pri klavirju: 
Prireditev ob začetku projekta Primorci beremo 2015: pogovor z avtorico Natašo Konc Lorenzutti o njeni 
knjigi Kava pri dišečem jasminu 

od 16. marca 2015 do 3. aprila 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 
Društvo UNITRI Nova Gorica in Društvo UNITRE Cormons: Čarobna čipka 
od 23. marca 2015 do 10. aprila 2015, v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Društvo Soška fronta: Vojaška saniteta med 1. svetovno vojno 
od 7. aprila 2015 do 30. aprila 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 
Društvo Primorskih arhitektov in Goriška knjižnica Franceta Bevka: Razstava o Maxu Fabianiju v okviru 
Fabianijevega leta 2015 
od 13. aprila 2015 do 30. aprila 2015, v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Alenka Spacal: Razstava ilustracij knjige Kako ti je ime 
od 10. februarja 2015 do 17. aprila 2015, vitrine pri klavirju 
Goriška knjižnica, domoznanski oddelek: 15 let knjižnične stavbe, razstava fotografij 
od 1. julija 2014 do 31. decembra 2015, na mladinskem oddelku 
Goriška knjižnica, mladinski oddelek: Razstava kakovostnih mladinskih knjig nagrajenih s priznanjem 
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