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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 9. januar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Shankara Slovenija d.o.o. in Monica Mohan, ajurvedska  
zdravnica B.A.M.S.: Ayurveda, starodavni sistem zdravja in  
boljšega počutja, predavanje. 
ponedeljek, 23. januar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Zavod Vest: Rudi Klarič: Prebujevalnica za usklajevanje vesti in narave,  
predavanje 
 
Otroški torki 
torek, 3. januar 2017, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 10. januar 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 17. januar 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Predstavitev knjig za otroke ge. Ljube Krušič. 
torek, 24. januar 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 
torek, 31. januar 2017, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 11. januar 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 25. januar 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 12. januar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Samo Rugelj: Na dolge proge, predstavitev knjige. Knjigo nam bosta v sodelovanju predstavila avtor  
in založba Litera. 
četrtek, 19. januar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Matjaž Berdon: Pesmi, predstavitev pesniške zbirke. Dogodek sooblikujeta Medobčinsko društvo  

invalidov Goriške v sodelovanju z Goriško knjižnico. 

četrtek, 26. januar 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Andrej Raspor: Nasveti za izboljšanje komunikacije s kitajskimi gosti in Dan je dolg 24 ur : kako se  

prebiti skozi vsakodnevno delo in prosti čas?, predstavitev navedenih knjig in drugih avtorjevih del. 

 

Mladinske dejavnosti 

od 1. decembra 2016 do 21. marca 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 
18 let: »Zasneženo zimsko branje«.  

 

Razstave 

od 3. januarja do 21. januarja 2017, v osrednjem razstavnem prostoru 

Stanislav Čičerov:  Razstavna zbirka fotografij dnevnih metuljev Slovenije. 

od 3. januarja do 20. januarja 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Inštitut za vode Republike Slovenije in Projektna skupina BeWATER: Potujoča razstava v okviru  

projekta BeWATER - Namen potujoče razstave je seznanitev javnosti s projektom BeWater, izboljšanje 

ozaveščenosti o pomenu trajnostnega upravljanja voda ter povečanje družbene odgovornosti na  

področju upravljanja voda v porečju reke Vipave.  

od 23. januarja 2017 do 11. februarja 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Andrej Trampuš: Perzijska keramika, razstava barvnih tiskov. 

od 23. januarja 2017 do 10. februarja 2017, v osrednjem razstavnem prostoru 

Miha Pavšek in soavtorji: Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Maja Topole, Matija 
Zorn, vsi sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in Mihaela Triglav Čekada 
(Geodetski inštitut Slovenije): Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj Triglavskega 
ledenika.  

Leta 2016 je minilo sedem desetletij od prvih uradnih meritev Triglavskega ledenika. To je bila hkrati tudi 
ena prvih nalog istega leta ustanovljenega predhodnika današnjega Geografskega inštituta Antona  

Melika ZRC SAZU. Raziskovanje Triglavskega ledenika je najstarejši stalni slovenski raziskovalni  

projekt. 
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