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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 9. oktober 2017, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
Dr. Jan Ciglenečki: Indijski budizem, predavanje. 
 
Otroški torki 
torek, 3. oktober 2017, ob 17. uri, pravljična soba 
Ura pravljic. 
torek, 17. oktober 2017, ob 17. uri, pravljična soba 
Ura pravljic. 
torek, 24. oktober 2017, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke z go. Anko Krpan Skomina. 
 
Ustvarjalne srede 
sreda, 11. oktober 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. 
sreda, 25. oktober 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle z go. Anko Krpan Skomina. 
 
Literarni četrtki  
četrtek, 5. oktober 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Carmen L. Oven: Tihotapci miru, predstavitev knjige. 
četrtek, 12. oktober 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Matej Krajnc: Lado - Ena sama ljubezen : Življenje in delo Lada Leskovarja : avtorizirana biografija, 

predstavitev knjige. Dogodek sooblikujeta Goriška knjižnica in Založba Mladika iz Ljubljane. 

četrtek, 19. oktober 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Božidar Grilc: Hipnoza v praktičnem življenju, predstavitev knjige. 

 

Bukvaklepet 

četrtek, 26. oktober 2017, ob 18. uri, pri klavirju  

Bukvaklepet, pogovor o knjigah: Aleš Debeljak: Zadnja stran, Goran Vojnović: Figa in Andrej  

Hočevar: Dvojna napaka: Poustvarjene zgodbe. 

Izbrane vsebine so del bralnega seznama projekta Primorci beremo 2017. 

 

Mladinske dejavnosti 

od 23. septembra do 21. decembra 2017, v Kotičku za mlade  

Jesen je tu in mladinska mini bralna značka začenja nov cikel z naslovom »Otožno jesensko  

branje.« Mlade med 9. in 18. letom vabimo, da preberejo štiri poljubne knjige, izpolnjeno zgibanko oddajo v 

Kotičku za mlade in počakajo nagrado. 

 

Razstave 

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

Razstava društva UNITRI Nova Gorica: Novi Gorici za rojstni dan, razstava izdelkov. 

od 9. oktobra 2017 do 27. oktobra  2017, v osrednjem razstavnem prostoru 

Fotografije Roka Alboje, razstava fotografij. 

od 13. oktobra 2017 do 10. novembra  2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Alenka Furlan: Zbirka čarovnic Alenke Furlan, razstava figuric. 

od 3. oktobra 2017 do 3. novembra 2017, pri klavirju 

Razstava: Predlog strategĳe revitalizacĳe nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini. 
Pri projektu so sodelovali študenti (Katarina Barlič, Lionella Constantini, Ana Cukjati, Kristina Ferk, Petra  
Fingušt, Mateja Konič, Tjaša Kreft, Jani Pavletič, Jernej Pezdirnik, Jani Rĳavec, Mirzet Salkanović) in mentorji 
(Evelin Bizjak; doc. dr. Armand Faganel, Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici; prof. dr. Katja 
Mihurko Poniž, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici; doc. dr. Željko Oset, Fakulteta za  
humanistiko Univerze v Novi Gorici; Irena Tul – Goriška knjižnica Franceta Bevka). 
Otvoritev razstave bo v torek, 3. oktobra 2017, ob 17. uri pri klavirju. 
 
Predstavitev knjige Milana Nardina: Nova Gorica : sožitje nasmehov = convivenza dei sorrisi. 
petek, 6. oktober 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

Knjigo bodo predstavili avtor in fotografa, Rajko Bizjak in Jure Batagelj, v sodelovanju s posamezniki, ki so v 

knjigi prispevali svoj nasmeh ter videnje in doživljanje našega mesta. Monografija je dvojezična. V italijanščino 

jo je prevedel Matej Prando. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob 70-letnici Nove Gorice. 
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