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Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 5. februar 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Oskar Birsa: Pot miru na soški fronti, predavanje. 
ponedeljek, 19. februar 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Edvard Kadič: Samozavest je seksi, predstavitev knjige in predavanje. 

 
 

Otroški torki 
torek, 6. februar 2018, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 

torek, 20. februar 2018, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ustvarjala delavnica za otroke, vodi ga. Koc. 
 

 
Ustvarjalne srede 
sreda, 14. februar 2018, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
sreda, 28. februar 2018, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga Krpan Skomina.  

 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 1. februar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 
Zoran Predin: Dno nima dna, predstavitev knjige. 

četrtek, 22. februar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 
Milan Petek Levokov: Vročica, predstavitev knjige.  

 

 

Mladinske dejavnosti 

četrtek, 1. februar 2018, ob 11. uri,  pri klavirju 

V okviru Bralnic pod slamnikom srečanje s pisateljem Toonom Tellegenom.  

od 1. januarja do 21. marca 2018: Mini nagradna bralna značka »Prijetno zimsko branje«.  

 

 

Razstave 

od 6. do 28. februarja 2018, v osrednjem razstavnem prostoru  

Prešernov sonetni venec z ilustracijami Mihe Maleša. Otvoritev bo v torek, 6. februarja 2018,  

ob 17. uri pri klavirju. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 

od 2. do 16. februarja 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava likovnih del Kaje Brezavšček 

od 19. februarja do 9. marca 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava v okviru projekta Bralnice prod slamnikom. 

 

 

Predstavitve knjig 

petek, 2. februar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 
Polona Campolunghi Pegan: Sanje o granatnem jabolku avtorice, predstavitev pesniške zbirke.  
Dogodek organizirata ZKD Nova Gorica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica v 

sodelovanju z GLK GOvoRICA, Goriško knjižnico in Domom upokojencev Nova Gorica. 
sreda, 7. februar 2018, ob 18. uri, pri klavirju 
ddr. Nataša Golob: S črnilom in zlatom, predstavitev knjige. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
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