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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 18. september 2017, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
Vlado Paljk: Piramidalne strukture sveta in njihov učinek na zdravje ljudi 
(medicina habitata), predavanje. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev občinskega praznika MONG. 
 
Otroški torki 
torek, 12. september 2017, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru občinskega praznika MONG. Delavnico bo vodila ga.  
Krpan Skomina. 
 
Ustvarjalne srede 
sreda, 13. september 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle v okviru občinskega praznika MONG. Delavnico bo vodila  
ga. Đorđević. 
 
Literarni četrtki  
četrtek, 7. september 2017, ob 18. uri, v atriju knjižnice oziroma pri klavirju 
Ivana Djilas: Hiša, predstavitev knjige. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev občinskega praznika MONG. 
četrtek, 14. september 2017, ob 18. uri, pri klavirju 
Radivoj Pahor: Predivo črne bršljanke, predstavitev pesniške zbirke. 

četrtek, 21. september 2017, ob 18. uri, pri klavirju oziroma v atriju knjižnice 

Matevž Šalehar - Hamo: Lubezen, predstavitev pesniške zbirke. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev občinskega praznika MONG. 

 

Bukvaklepet 

četrtek, 28. september 2017, ob 18. uri, pri klavirju  

Bukvaklepet, pogovor o knjigah Darinke Kozinc: Les Goriciennes, Carmen L. Oven: Tihotapci miru 
in Anje Mugerli: Zeleni fotelj. 

Izbrane vsebine so del bralnega seznama projekta Primorci beremo 2017. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev občinskega praznika MONG.  
 

Mladinske dejavnosti 

od 23. septembra 2017, v Kotičku za mlade  

Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: »Otožno jesensko branje«.  

 

Razstave 

od 4. septembra 2017 do 16. septembra 2017, v osrednjem razstavnem prostoru  

Drago Štefanič: Moj trojček, razstava fotografij, rezbarij in intarzij v furnirju. 

od 18. septembra 2017 do 6. oktobra 2017, v osrednjem razstavnem prostoru 

Razstava izdelkov društva UNITRI Nova Gorica - Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 

Nova Gorica. 

od 4. septembra 2017 do 16. septembra 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava izdelkov dijakinj dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.  

od 16. septembra 2017 do 30. septembra 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava del, nastalih v okviru likovne šole za otroke in odrasle, ki se odvija v Mestni galeriji Nova 

Gorica. Izobraževanje poteka v sodelovanju med Kulturnim domom Nova Gorica ter Kulturno  

umetniškim društvom TAAK. 

 

Priložnostna razstava v okviru Bevkovih dnevov 2017 

od 15. septembra do 23. oktobra 2017, domoznanski oddelek: 

Priložnostna razstava iz zapuščine Franceta Bevka.  

Razstava bo na ogled v času odprtosti domoznanskega oddelka. 
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