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ponedeljek, 16. november 2015, ob 18. uri v dvorani knjižnice 
Hana Mučič: Družinska mediacija, predavanje organizirano v sklopu 
prireditev ob dnevu splošnih knjižnic. 
ponedeljek, 30. november 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Andrea Bellavita: L'Isonzo, čezmejno sodelovanje v okviru festivala 

»Cormons libri« v Krminu. 
 
 
 
 

torek, 10. november 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 17. november 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru dneva splošnih knjižnic. Vodi ga. Krpan Skomina. 
ponedeljek, 23. november 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke - »Slovenski novoletni okrasek«. 
torek, 24. november 2015 ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic v okviru projekta Evropske pravljice. 

sreda, 11. november 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 25. november 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 

       četrtek, 19. november 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

       V dvorani knjižnice bo dne 19. novembra 2015, ob 18. uri na ogled drama Agatha, avtorja Nebojše Pop-Tasića.   

       Dramo, ki pod vprašaj postavlja biografsko raziskovanje in ukvarjanje z znano osebnostjo, je na oder postavil režiser  

       Dušan Mlakar, v predstavi nastopata Barbara Vidovič (Agatha) in Gašper Jarni (Karlo Jederman). Predstava je  

       organizirana v sklopu prireditev ob dnevu splošnih knjižnic. 

       četrtek, 26. november 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

       Mitja Duh: Tek za življenjem, predstavitev knjige. 

 

   od 2. novembra 2015 do 30. novembra 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku:     

   V mladinskem kotičku poteka »mini« nagradno bralno tekmovanje: »Barvito jesensko branje« ter vseslovenski Mega  

    kviz.  

   sreda, 18. november 2015, ob 11. uri, pri klavirju 

   Jasmina Ahmetaj: Dekle z bonboni, predstavitev knjige. Predstavitev je organizirana v sklopu prireditev ob dnevu  

   splošnih knjižnic, namenjena je devetošolcem ter srednješolcem. 

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

   Likovna razstava Sonje Dizdar. 

   od 2. novembra 2015 do 16. novembra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 

   Razstava čipk Milene Kalan, otvoritev razstave je načrtovana v ponedeljek, 02. 11. 2015, ob 18. uri.  

   od 16. novembra 2015 do 4. decembra 2015,  v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

   Likovna razstava Bože Bucik.  

   od 17. novembra 2015 do 11. decembra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 

   Razstava o Žigi Herbersteinu; humanistu, poliglotu, diplomatu, ki je evropskim vladarjem odkril  

   takratno Rusijo. Razstava je organizirana v sklopu prireditev ob dnevu splošnih knjižnic.  

   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, 3. november 2015, ob 17. uri v računalniškem kotičku: Osnove uporabe mobilnih naprav - tablice in pametni 

   telefoni. 

   torek, 10. november 2015, ob 17. uri v računalniškem kotičku: Uporaba aplikacij na posameznih operacijskih sistemih.  

   torek, 24. november 2015, ob 17. uri v računalniškem kotičku: Uporaba spletnega odjemalca na mobilnih napravah;  

   spoznavanje brskalnika za iskanje po spletu. 
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