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ponedeljek, 26. oktober 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Hana Mučič: Porazvezno starševanje in družinska mediacija,  
predavanje. 

 
 
 
 

torek, 6. oktober 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Gledališka predstava za otroke: Žabji kralj, v izvedbi gledališča Smejček. 
sreda, 7. oktober 2015 ter torek, 20. oktober 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Pravljica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 13. oktober 2015 ter torek, 27. oktober 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 

sreda, 7. oktober 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 21. oktober 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Božič. 

v sredo, 14. oktobra 2015 ter v sredo, 28. oktobra 2015, ob 18. uri, na mladinskem oddelku 
Klepet o knjigah s seznama Primorci beremo 2015. 
 

 četrtek, 1. oktober 2015, ob 18. uri, pri klavirju 
     Marijan Brecelj: Brazilsko-slovenski slovar: Dicionário Brasileiro-Esloveno, predstavitev slovarja.       
     četrtek, 8. oktober 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice  
     Predstavitev pesniške zbirke Ane Manfreda: Brez tebe, v sodelovanju z literarnim društvom RIS Idrija. 

     četrtek, 15. oktober 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

     Predstavitev pesniške zbirke Nine Novak Oiseau: V šepetu trepet. 

     četrtek, 22. oktober 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

     Predstavitev pesniške zbirke Cirila Zlobca: Ljubezen - čudež duše in telesa. Ob svojem 90. jubileju bo 

     Goriško knjižnico obiskal pesnik Ciril Zlobec in nam predstavil svojo zadnjo pesniško zbirko.    

  

   od 1. oktobra 2015 do 31. oktobra 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku:     

   Podelitev nagrad sodelujočim v projektu »Sproščeno poletno branje«, začetek bralne značke 2015/2016, 

   začetek jesenske bralne značke: »Barvito jesensko branje«. V Kotičku za mlade bomo sproti obveščali o 

   novostih, natečajih ter o raznih dogodkih, ki se navezujejo na mlade in na mladino. 

 

 

   od 6. oktobra 2015 do 30. oktobra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru  

   Informacijska točka Evrope Direct Maribor: »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«, razstava o  

   razvojnem sodelovanju EU. 
   od 5. oktobra 2015 do 23. oktobra 2015, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku  

   Likovna razstava Majde Štokelj.  

   od 26. oktobra do 13. novembra 2015 , v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku  

   Likovna razstava Sonje Dizdar. 

   od 1. julija 2014 do 31. decembra 2015, na mladinskem oddelku 

    Goriška knjižnica, mladinski oddelek: Razstava kakovostnih mladinskih knjig nagrajenih s priznanjem Zlata hruška. 

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

   Goriška knjižnica, domoznanski oddelek: 15 let knjižnične stavbe, razstava fotografij. 

   torek, 6. oktober 2015, ob 17. uri v računalniškem kotičku: Skype, delavnica. 

   torek, 13. oktober 2015, ob 17. uri v računalniškem kotičku: Socialna omrežja, delavnica. 

   torek, 20. oktober 2015, ob 17. uri v računalniškem kotičku: Google Earth, delavnica. 
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