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torek, 1. marec 2016, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 
torek, 8. marec 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 15. marec 2016, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 22. marec 2016, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Nataša Konc Lorenzutti: Kdo je danes glavni, predstavitev knjige za otroke. 
torek, 29. marec 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 

sreda, 16. marec 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 23. marec 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 

    

  četrtek, 3. marec 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
       Dr. Leonora Flis: Upogib časa. 
       četrtek, 10. marec 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice  

       Zoran Jerončič, Franc Jerončič: Bratje Slovani: dolga pot avstrijskega vojaka Franca Jerončiča starejšega  

       in druge zgodbe s Kanalskega Kolovrata. 

      četrtek, 17. marec 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

  Dr. Peter Čeferin: Moje zgodbe ter 100 sodnijskih, predstavitev knjig. 

  četrtek, 31. marec 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

  Božo Repe: Milan Kučan, prvi predsednik, predstavitev knjige. 

četrtek, 24. marec 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

    Klepet o knjigi: Christian Gailly: Večer v klubu. 

 

    »Razposajeno zimsko branje« bo potekalo do 21. marca 2016, projektu bo sledilo »Igrivo pomladno branje«. 

     Likovne ali literarne izdelke v okviru natečaja Bralnice pod slamnikom lahko oddate v Kotičku za mlade do  

     7. marca 2016, kjer so vam na voljo tudi vse podrobnejše informacije o projektu. 

      od 7. marca 2016 do 25. marca 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
      Podružnična šola Trnovo (OŠ Solkan): Otroci berejo otrokom, razstava izdelkov otrok. 
      od 8. marca 2016 do 21. marca 2016, pri klavirju 

      Focus, društvo za sonaraven razvoj: Na zlomljenih krilih razvoja: interaktivna razstava o nezaželenih vplivih javnih in  

      zasebnih investicij v državah v razvoju. 

      od 22. februarja 2016 do 11. marca 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

      Tina Rejc, Miha Brinovec: Element: KAMEN: Slike lepljenih kamnov ter fotografije balansiranih kamnov. 

      od 14. marca 2016 do 8. aprila 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

     Razstava izdelkov dijakov Biotehniške šole Šolskega centra Nova Gorica. 

      od 29. marca 2016 do 16. aprila 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

      Andrej Trampuš: Podobe iz narave, razstava barvnih tiskov. 

   torek, 8. marec 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: Varnostne kopije: Zakaj, kako?, delavnica. 

   torek, 15. marec 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: E-knjige in e-bralniki, delavnica. 

   torek, 22. marec 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: Delo z e-bralniki, delavnica. 

   torek, 29. marec 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku: Spletna banka, delavnica. 
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