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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 15. maj 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Jakica Kristovski: Kako kreniti v akcijo in korigirati svoje napake, predavanje. 

 

Otroški torki 
torek, 9. maj 2017, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
torek, 16. maj 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Varstveno delovni center Nova Gorica: Rdeča kapica malo drugače, predstavitev knjige in kratka  
gledališka predstava.  
torek, 30. maj 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 

 
Ustvarjalne srede 
sreda, 17. maj 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 31. maj 2017, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga Krpan Skomina.  

 
Literarni četrtki  
četrtek, 11. maj 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Katjuša Kosovel: Ulica lepih misli in Misli iz lepe ulice, predstavitev knjig. 
četrtek, 18. maj 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Frane Goljevšček: Gospa Maja, predstavitev knjige.  

 

Mladinske dejavnosti 

od 22. marca 2017 do 21. junija 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: 

»Zaljubljeno spomladansko branje«. Nadaljujemo pa tudi s programom prireditev v okviru Bralnic pod  

slamnikom. Več v letakih, ki bodo na voljo v Kotičku za mlade.  

 

Razstave 

od 8. maja 2017 do 31. maja 2017, v osrednjem razstavnem prostoru  

Marjan Olenik: Dežele pod Himalajo, razstava fotografij. 

od 8. maja 2017 do 26. maja 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Univerza za tretje življenjsko obdobje, Likovna šola: Letna razstava. Razstava likovnih ter drugih izdelkov 

likovne šole.  

od 8. maja 2017 do 19. maja 2017, pri klavirju 

Razstava izdelkov in ilustracij učencev osnovnih šol in vrtcev, ki sodelujejo pri projektu Bralnice prod  

slamnikom: Ustvarjalne bralnice. 

 

Izobraževanje, predstava, predavanje 

torek, 9. maj 2017, od 16.30 do 18. ure, v dvorani knjižnice 

prof. Mojca Stojkovič v sodelovanju z mentorico Freestyle učenja  Natašo Varšek Furlan: Freestyle učenje, 

delavnica učenja za otroke in starše.  

sreda, 17. maj 2017, ob 10. uri, v dvorani knjižnice 

LUNG: Parada učenja. V okviru projekta bo na ogled predstava za otroke nižjih razredov osnovne šole. 

ponedeljek, 22. maj 2017, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 

Marjan Olenik: Dežele pod Himalajo, predavanje v okviru razstave, ki je v maju 2017 na ogled v osrednjem 

razstavnem prostoru knjižnice. 

 

Gregorčičevi dnevi 2017 

Potekali bodo na treh različnih lokacijah, in sicer: 

19. maja 2017, na Gradišču nad Prvačino, 26. maja 2017, v Goriški knjižnici Franceta Bevka (ob klavirju) 

ter 2. junija 2017, v Gregorčičevi rojstni hiši na Vrsnem.  

Gregorčičeve dneve 2017 pripravljajo: Goriški literarni klub GOVORICA v sodelovanju z Goriško knjižnico 

Franceta Bevka, KS Gradišče nad Prvačino, KD Gradiškovci ter Pavletom Gregorčičem, lastnikom pesnikove 

rojstne hiše. 
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