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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 14. november 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Olga Jurečič: Astrologija - pokukajmo v zvezde, predavanje. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob dnevu splošnih knjižnic 2016. 

 
Otroški torki 
torek, 8. november 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 15. november 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
OŠ Deskle: Lunino kraljestvo, glasbena predstava za otroke. Dogodek je uvrščen v sklop 
prireditev ob dnevu splošnih knjižnic 2016. 
torek, 22. november 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke: »Slovenski novoletni okrasek.« 
torek, 29. november 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Likovno-glasbena predstava Kakšne barve je potok ter lutkovna uprizoritev ljudske zgodbice  
Ena majhna pravica, v izvedbi ge. Nevenke Vrančič. 
 

Ustvarjalne srede 
sreda, 9. november 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 23. november 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 

Literarni četrtki in drugi literarni dogodki 
četrtek, 3. november 2016, ob 18. uri, dvorana knjižnice 
Ddr. Mira Delavec Touhami: Hči puščave - Taraut en tenere, predstavitev knjige. 
četrtek, 17. november 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Klara Kolšek: Življenje s hazarderjem, predstavitev knjige. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob dnevu splošnih 
knjižnic 2016. 
torek, 29. november 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Ruski večer z branjem ruske poezije v okviru Goriškega literarnega kluba GOVORICA. Osrednji gostji bosta  

Uliana Dorofeeva z avtorsko peskovno animacijo Hrestač na glasbo P. I. Čajkovskega ter petjem in Sabina Vostner  

s petjem in branjem svojih pesmi v ruščini.  

 

Bukvaklepet 
četrtek, 24. november 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

Klepet o knjigi: John Williams: Stoner. 

 

Mladinske dejavnosti 
od 1. oktobra 2016 do 1. decembra 2016, v Kotičku za mlade 

Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: »Barvito jesensko branje.« Pričeli bomo z zbiranjem 
igrač, slikanic in kartonk za otroke v stiski.  

Mladinske dejavnosti v okviru projekta Bralnice pod slamnikom: torek, 22. november 2016, ob 11. uri v dvorani  

Gimnazije Nova Gorica: obisk pisatelja Kevina Brooksa, avtorja Dnevnika iz Bunkerja, iBoya in Martina Pujsa.  

Dogodek je namenjen srednješolcem. Goriška knjižnica je soorganizatorica Bralnic pod slamnikom. 

 

Razstave 
od 7. novembra 2016 do 30. novembra 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Timotej Ušaj: Karikature alpinistov in športnih plezalcev. 

od 7. novembra 2016 do 9. decembra 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Razstava: Arhivi – zakladnice spomina, pregledna razstava slovenske arhivske dediščine. Pripravili so jo: Arhiv  

Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv 

Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in  

Škofijski arhiv Koper. Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 7. novembra 2016, ob 17. uri, v osrednjem razstavnem 

prostoru Goriške knjižnice. Razstava sodi v okvir prireditev ob dnevu splošnih knjižnic 2016.  

 

Druge prireditve ob dnevu splošnih knjižnic 2016 

sreda, 16. november 2016, ob 12.30 uri, v dvorani knjižnice 

POPslastica z Dejanom Zavcem. POPslastice so namenjene srednješolcem in učencem višjih razredov osnovne šole. 

sreda, 16. november 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

Predstavitev knjige Valentina Staniča Pesme sa kmete ino mlade ljudi, prve slovenske tiskane knjige v Gorici,  

iz leta 1822. Pri predstavitvi sodelujejo: g. Rok Glavan, dr. Renato Podbersič, g. Janez Starina ter Godalni kvartet  

Oxandi. 

petek, 18. november 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

Zaključek bralne sezone Primorci beremo 2016: podelitev priznanj in knjižnih nagrad za bralce.  

Gosta: Patricija Peršolja in Lado Jakša, glasbeno-pesniški performans. 
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