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ponedeljek, 11. januar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Jakica Kristovski: Sledi svojim sanjam, delavnica in predavanje. 

 
 
 
 

 

torek, 5. januar 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 12. januar 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Katjuša Trampuž: Čez nasmejane travnike, predstavitev knjige. 
torek, 19. januar 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 25. januar 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 

sreda, 6. januar 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 20. januar 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
 

 
       četrtek, 7. januar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

       Predavanje dr. Semirja Osmanagića: Piramide na Visokem (BIH). 

       četrtek, 14. januar 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

       Karlo Skrt: Pot v neznano med dobre ljudi, predstavitev knjige. Pri predstavitvi sodeluje Društvo  

       UNITRI Nova Gorica. 

       četrtek, 21. januar 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

       Fužir Barbara, Andreja Novak: Reci življenju ja: pogovori z energijsko terapevtko Andrejo Novak,  

       predstavitev knjige. 
   

    

   V Kotičku za mlade se bo zaključila bralna značka na temo »Barvito jesensko branje« ter pričel  

   natečaj v okviru Toporišičevega leta (za srednješolce). Natečaj bo potekal do 8. februarja 2016.   

   Branje v okviru projekta »Razposajeno zimsko branje« bo potekalo do 21. marca 2016.   

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

   navezujejo na mlade oziroma na mladino. 

 

   od 6. januarja 2016 do 30. januarja 2016,  v osrednjem razstavnem prostoru  

   Razstava ekslibrisov Saše Šantla.  

   Otvoritev razstave bo v sredo, 6. januarja 2016, ob 17. uri v osrednjem razstavnem  
   prostoru knjižnice.  

   od 4. januarja 2016 do 22. januarja 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem  

   oddelku 

   Razstava likovnih del otrok, ki so nastala v likovni šoli Kristine Vencelj.  

   od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016, na mladinskem oddelku 

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

    Zlata hruška. 
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