MAREC
Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 5. marec 2018, od 17. do 19. ure, v dvorani knjižnice
Luka Mancini: Pozabljena megalitska civilizacija, predavanje.

2018

Otroški torki
torek, 6. marec 2018, ob 17. uri, pravljična soba
Ura pravljic.
torek, 20. marec 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke. Vodi ga. Krpan Skomina.
Ustvarjalne srede
sreda, 14. marec 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević.
sreda, 28. marec 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina.
Literarni četrtki
četrtek, 1. marec 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Literarno srečanje v spomin na Ines Kovačič (1961–2008). O pesnici in njenem ustvarjanju se bosta
pogovarjala Andrejka Markočič Šušmelj in Radivoj Pahor. Recitatorji bodo dijaki Gimnazije Nova Gorica
Teodora Komlenić, Mija Ivančič, Tina Fornazarič in Žanin Kužnik, glasbena popestritev Julija Klančič,
violončelo.
Dogodek soorganizirata ga Gimnazija Nova Gorica in Goriška knjižnica.
četrtek, 8. marec 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Dr. Renato Podbersič: Jeruzalem ob Soči, predstavitev knjige.
Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal prof. Boris Hajdinjak, direktor Centra Judovske kulturne dediščine
sinagoga Maribor.
četrtek, 15. marec 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Jani Bele: Nevarno proti vrhovom, predstavitev knjige.
četrtek: 22. marec 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Petra Koršič: Furlanka je dvignila krilo, predstavitev pesniške zbirke ob svetovnem dnevu poezije 2017.
četrtek, 29. marec 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Monodrama Devetsto - po besedilu italijanskega pisatelja, muzikologa in filozofa Alessandra Baricca.
V monodrami se predstavlja slovenski igralec in pedagog ter knjižničar v Osrednji knjižnici Celje
Kristian Koželj. Spremljava na klavirju: Aljaž Šumej, celjski pianist.

Mladinske dejavnosti
od 1. januarja 2018 do 21. marca 2018, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka: »Prijetno zimsko branje.«
Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.

Razstave
od 5. marca 2018 do 30. marca 2018, v osrednjem razstavnem prostoru
Bitja Laure Ličer, likovna razstava.
od 19. februarja 2018 do 9. marca 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava v okviru projekta Bralnice pod slamnikom.
od 12. marca 2018 do 30. marca 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Vrtec Osnovne šole Solkan: razstava izdelkov otrok.

Knjižnica semen
sreda, 14. marec 2018, od 16. do 19. ure, v dvorani knjižnice
Iniciativa Podružnica: projekcija dokumentarnega filma Seme: Zamolčana zgodba. Poleg projekcije filma bo
Potekala tudi izmenjava domačih in avtohtonih semen ter krajša razprava o GSO z mag. ekologije in
biodiverzitete Nejcom Subanom.
Film je v angleščini. Slovenske podnapise je uredil Nejc Suban, Iniciativa Podružnica.
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