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ponedeljek, 21. september 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Jadranka Oblak-Tavčar: Predavanje in delavnica o prepoznavanju 
šibkosti in slabosti v naših odnosih, na podlagi avtoričine knjige Moč odnosa. 

torek, 8. september 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
torek, 22. september 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 29. september 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru projekta »Evropske pravljice«. 

sreda, 9. september 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle v okviru občinskega praznika. 
sreda, 23. september 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 

v sredo, 2. septembra 2015, 16. septembra 2015, ter v sredo, 30. septembra 2015, ob 18. uri,  
na mladinskem oddelku 
Klepet o knjigah s seznama Primorci beremo 2015. 

      

     četrtek, 3. september 2015, ob 18. uri, pri klavirju 
     Mirt Komel: Pianistov dotik, predstavitev knjige. Goriška knjižnica v sodelovanju z Mirtom Komelom in 
     Založbo Goga. 
     četrtek, 10. september 2015, ob 18. uri, pri klavirju    
     Tone Partljič: Sebastjan in most, predstavitev knjige 

     četrtek, 17. september 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

     Samira Kentrić: Balkanalije: Odraščanje v času tranzicije, predstavitev knjige 

     četrtek, 24. september 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

     Janez Kavčič: Ljubo Brovč, slovenski akademski slikar: Poklon svojemu času, sočloveku in Tolminski, 

     predstavitev monografije o življenju in delu slikarja Ljuba Brovča. 

   petek, 18. september 2015, ob 17. uri, pri klavirju oziroma v atriju knjižnice 

   Osrednja prireditev ob 40. letnici prvega bibliobusa Goriške knjižnice.   
  od 14. septembra 2015 do 26. septembra 2015, v Bevkovi spominski sobi  

  Razstava v okviru Bevkovih dnevov: prevedena  dela Franceta Bevka. 

  od 11. avgusta 2015 do 4. septembra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru  

   Razstava Rezbarskega, intarzi jskega in restavratorskega društva Solkan (RIRDS)  

   od 7. septembra 2015 do 2. oktobra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru  

   Razstava ob 40. letnici prvega bibliobusa Goriške knjižnice  

   od 7. septembra 2015 do 30. septembra 2015, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku  

   Razstava izdelkov otrok, ki so sodelovali na natečaju »Naš bibliobus.«  

   od 11. maja 2015 do 31. decembra 2015, v vitrinah pri klavir ju  

   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 Zlata hruška. 
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