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ponedeljek, 7. december 2015, ob 18. uri v dvorani knjižnice 
Leon Saksida: Sredozemska kulinarika ter mediteranska dieta, predavanje 

 
 
 
 
 

torek, 1. december 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke: »Slovenski novoletni okrasek«, vodi ga. Colja. 
torek, 8. december 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 15. december 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Zaključna prireditev v okviru projekta »Slovenski novoletni okrasek«. 
torek, 22. december 2015 ob 17. uri, pri klavirju 
Gledališka predstava za otroke: »Topli nasmeh dedka Mraza«, v izvedbi gledališča Smejček. 

sreda, 2. december 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Božič. 
sreda, 9. december 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 

       četrtek, 3. december 2015 - Ta veseli dan kulture, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

       Aleks Štakul: Skozi čas, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal Lado Ambrožič.  

       četrtek, 17. december 2015, ob 18. uri, pri klavirju 

       Zaključna prireditev literarnega natečaja »GOVORIČKA«, v okviru Goriškega literarnega kluba GOVORICA. 

 

   od 1. decembra 2015 do 21. decembra 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku:     

   V mladinskem kotičku poteka »mini« nagradno bralno tekmovanje: »Barvito jesensko branje« (do 21. decembra 2015)  

   ter vseslovenski Mega kviz, do maja 2016. 

   3. decembra 2015 (Ta veseli dan kulture) začenjamo z  literarnim natečajem v okviru projekta Toporišičevo leto.   

   Natečaj je namenjen srednješolcem. Najboljše besedilo bo nagrajeno. Več informacij o natečaju bomo objavili na  

   spletni strani knjižnice ter na knjižničnem FB profilu. Natečaj bo potekal do 8. februarja 2016. 

   V mladinskem kotičku bomo sproti obveščali o novostih, natečajih ter o raznih dogodkih, ki se navezujejo na mlade  

   oziroma na mladino. 

   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.  

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

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

     četrtek, 10. decembra 2015, ob 18. uri, pri klavirju: Zaključna prireditev projekta Primorci beremo 2015.  

     Na prireditvi bosta sodelovala avtorja stripa Butnskala, Marko Derganc in Emil Filipčič. 

      

     četrtek, 3. december 2015, ob 16.30 uri, v Krajevni knjižnici Branik 

     Ustvarjalna delavnica za otroke: »Prihajajo jelenčki!« Delavnica je organizirana v sodelovanju z Medobčinskim  

     društvom prijateljev mladine za Goriško, pod vodstvom ge. Semolič. 
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Zaključna prireditev projekta Primorci beremo 2015  
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