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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 6. junij 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Milan Šelj: Moja gejevska zgodba - za vednost in sprejemanje 
v sebi, v družini in družbi. Predstavitev avtorjevih pesniških zbirk  
ter pogovor z avtorjem bo vodila pesnica Vida Mokrin Pauer. 
 
 
Otroški torki 
torek, 7. junij 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Zaključek pravljičnih uric s klovneso Evo Škofič Maurer ter gledališka  
predstava za otroke: Ifigenija Sfrčkljana se predstavi. 
torek, 14. junij 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Petra Kavčič: Navihan bonton, predstavitev knjige za otroke ter razstava knjižnih ilustracij 
Karin Berce. 
torek, 21. junij 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 
 
 
Ustvarjalne srede 
sreda, 8. junij 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 22. junij 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
 
 
Literarni četrtki  
četrtek, 2. junij 2016, ob 18. uri, na Bevkovem trgu v Novi Gorici 
Matej Šurc: Prevarana Slovenija: Domoljubje, zapisano z ničlami ter Erik Valenčič: Sence ne  
gorijo, predstavitev knjig. 
Dogodek je uvrščen v okvir prireditev festivala Mesto knjige 2016.  
V primeru slabega vremena bo dogodek izpeljan v prostorih Goriške knjižnice. 
    
 

Mladinske dejavnosti 

Mini bralna značka: Beremo pred in med počitnicami (projekt traja do 31. avgusta 2016). Več o 
projektu v Kotičku za mlade. 
Berem? Bereš? Beremo! Bralno-spodbujevalna razstava knjig o knjižnici, o knjigah, o mladih.  

Projekt poteka do konca šolskega leta, obeta se še veliko zanimivega! Izbiramo najljubšo knjigo! 

 

 

Razstave 

od 1. junija 2016 do 18. junija 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Marjan Malič: 110 let Solkanskega mosta, razstava razglednic. 
od 6. junija 2016 do 20. junija 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Razstava likovnih del otrok, ki so sodelovali v likovni šoli dipl. slikarke Kristine Vencelj. 
od 20. junija 2016 do 8. julija 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 
Likovna dela Ljiljane Lisjak. 
 
 
 
VI. Gregorčičevi dnevi 2016 

VI. Gregorčičevi dnevi bodo potekali 17. junija, 24. junija in 1. julija 2016, na treh različnih  

lokacijah: v Vrsnem pri Kobaridu, v Novi Gorici (osrednja, slavnostna prireditev v Goriški 
knjižnici) ter na Gradišču nad Prvačino. 

VI. Gregorčičeve dneve pripravlja Goriški literarni klub GOVORICA v sodelovanju z različnimi  

partnerji, ki sooblikujejo projekt. 
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