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Mladinske dejavnosti 

od 22. junija 2018 do 21. septembra 2018, v Kotičku za mlade  

Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let 

»Sončno poletno branje«. 

Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 

 

 

Razstave 

od 15. maja 2018 do 31. avgusta 2018, ob vhodu v knjižnico 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica in Zveza  
kulturnih društev Nova Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico: Razstava v sklopu 
projekta Literars. 
Udeleženci delavnice, ki je potekala pod mentorstvom vizualnega umetnika Gregorja 
Maverja v Točki ZKD Nova Gorica, predstavljajo izbrana literarna dela skozi likovno 
govorico od idejne zasnove do realizacije v tehniki kolaž.  
Literarni ustvarjalci, ki sodelujejo v projektu so: Alja Furlan, Anja Mugerli, Ivanka 
Kostantino, Darinka Kozinc, Marija Mercina, Milan Petek – Levokov, Miran Rustja, 
Radivoj Pahor ter Vida Mokrin Pauer. 
Likovni ustvarjalci so: Ida Kocjančič, Jadranka Ferjančič, Janja Hlede, Marijan  
Milanič, Nada Likar Lazovski, Roza Pajntar, Ruth Gulin Vodopivec, Tanja Mervič ter 
Zorana Kosovel.  
od 18. junija 2018 do 31. avgusta 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem  
oddelku 
Nastja Rijavec: Razstava skic in fotografij z vtisi in mislimi o evropskih mestih. 
od 29. junija 2018 do 1. avgusta 2018, pri klavirju 
Evropska komisija v sodelovanju z Europe Direct Goriška RRA SEVERNE  
PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica: Razstava GDPR  – Obdelava osebnih podatkov in 
Uredba EU 2016/679 o varstvu podatkov. 
od 2. julija 2018 do 3. avgusta 2018, v osrednjem razstavnem  prostoru 
Fotografska skupina Primorski škljoc Društvo upokojencev Ajdovščina: Tihožitje in 
režirana fotografija, fotografska razstava članov ob 10-letnici društva.  
od 6. avgusta 2018 do 30. avgusta 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, avtorja razstave:  
Marjetka Bedrač in Andrea Morpurgo: Morpurgi, potomci mariborskih Judov, razstava. 
 
 
Vrečke presenečenja 

od 1. julija 2018 do 31. avgusta 2018 
Vrečke presenečenja: v vsaki bo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev  
Goriške knjižnice. Vabljeni k branju. 
 
 
Knjižnica na bazenu 

od 1. junija 2018 do zaprtja bazena ob koncu poletne sezone 2018,  
Mestno kopališče Nova Gorica 
V poletnem času vabljeni k branju tudi na bazenu. 
       

JULIJ IN  

AVGUST 2018 

   


