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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 4. april 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Lectorium Rosicrucianum: Vodnarjeva doba razkriva, predavanje. 
ponedeljek, 18. april 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Irena Šinigoj Batistič: Brez strahu pred nastopanjem, predavanje. 
Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov knjige. 
ponedeljek, 25. april 2016, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
Brane Ternovšek: Malezija, potopisno predavanje. 
Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov knjige. 
 

Otroški torki 
torek, 5. april 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 12. april 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 19. april 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Milan petek Levokov: Maček Ferdo in skriti zaklad, predstavitev knjige. Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov 
knjige. 
 

Ustvarjalne srede 
sreda, 6. april 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 13. april 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 

Literarni četrtki  
četrtek, 21. april 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Pavel Medvešček: Iz nevidne strani neba, predstavitev knjige. Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov knjige. 
    

Bukvaklepet 
četrtek, 14. april 2016, ob 18. uri, pri klavirju 
Klepet o knjigi Marka Haddona: Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa.  

 

Mladinske dejavnosti 
Od 22. marca 2016 bo v Kotičku za mlade potekalo »Zatreskano pomladansko branje«. Na prvi pomladanski dan:  

Berem?  Bereš? Beremo?: bralno-spodbujevalna razstava knjig o knjižnici, o knjigah, o mladih. Projekt poteka do konca 
šolskega leta, obeta se veliko zanimivega! 

2. aprila 2016 je mednarodni dan knjig za otroke. V kotičku za mlade si lahko ogledate plakat in preberete letošnjo  

poslanico. Bralnice pod slamnikom so že skoraj tu. Pripravi se in se prijavi tudi ti! Več informacij dobite na: 

 lara.konjedic@ng.sik.si 

 

Akademski večeri s FUDŠ 
ponedeljek, 11. april 2016, ob 17.30 uri, v dvorani knjižnice 

Dejan Valentinčič: Med Slovenci v ZDA in Kanadi: domovina v srcih rojakov čez lužo, predavanje. 

 

10. Goriški dnevi knjige, od 18.  do 25. aprila 2016  

sreda, 20. april 2016, ob 17. uri, pri klavirju 

Tomaž Lapajne Dekleva, Brane Solce: Poetično v umetnost. Dogodek je uvrščen tudi v okvir projekta  

Lutkovno leto 2016. 

 

Razstave 

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

Pozor(!)ni za okolje!, razstava, s katero dijaki Biotehniške šole predstavljajo svoje sodelovanje v kampanji  

Pozor(!)ni za okolje. 

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

Andrej Trampuš: Podobe iz narave, razstava barvnih tiskov. 

od 18. aprila 2016 do 6. maja 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Goriška knjižnica, Založba Educa Izobraževanje: 10 let Goriških dnevov knjige. Otvoritev razstave je načrtovana 18. aprila 
2016, ob 12.45 uri. Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov knjige. 
od 18. aprila 2016 do 6. maja 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Branka Sulčič Sulli: 110 let Bohinjske proge. Dogodek sodi v okvir prireditev 10. Goriških dnevov knjige. 
 

Računalniške delavnice Z nami po E-znanje 
Zaradi zamika je prišlo do spremembe datumov preostalih delavnic. Nov razpored: 
torek, 12. april 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku 
Računalniška delavnica: Spletna banka. 
torek, 19. april 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku 
Računalniška delavnica: Spletno nakupovanje. 
torek, 26. april 2016, ob 17. uri, v računalniškem kotičku 
Računalniška delavnica: Nevarnosti na spletu. 
Možna je prijava na posamezne delavnice, prijave se zbirajo teden dni pred začetkom delavnic, na telefonski številki:  
05-3309-110 oziroma 05-3309-111. 
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