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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 10. september 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Robert Kereži: 250km ultramaratona Des Sables Peru,  
potopisno predavanje. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG 2018. 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 6. september 2018, ob 18. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri 

klavirju) 

Primož Sturman: Gorica je naša, predstavitev knjige.  

Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal Nejc Rožman Ivančič, zbrane bo v imenu Založbe Litera, Maribor, pozdravil njen 
urednik Orlando Uršič. Dogodek organizira Goriška knjižnica v sodelovanju z Založbo Litera, Maribor. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG 2018. 

četrtek, 13. september 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Tadej Golob: Kot bi Luna padla na Zemljo: biografija Milene Zupančič, predstavitev knjige. Gosta večera bosta ga. 
Milena Zupančič in g. Tadej Golob. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG 2018. 

četrtek, 20. september 2018, ob 18. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice 

Eva Erpič: Kako te imeti rad?, predstavitev knjige. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG 2018. 

četrtek, 27. september 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Društvo za razvoj človeških vrednot Sathya Sai Baba: predstavitev knjige avtorja Sathya Sai Baba: Tok božanske 
ljubezni (izvirnik: Prema Vahini). 

 
Mladinske dejavnosti 

Od 22. septembra 2018 do 21. decembra 2018, v Kotičku za mlade 

Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let »Prijazno jesensko branje«. Novosti in druge  

dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.  

 

Razstave 

Od 3. septembra 2018 do 28. septembra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 
Pater Stanislav Škrabec tako in drugače, razstava v okviru Škrabčevega leta 2018. 

Razstavo pripravljajo: Vasilija Rupnik, Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici, v sodelovanju z MONG  

in Goriško knjižnico. 

Od 3. septembra 2018 do 28. septembra 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Moje prvo berilo: (dom – družina, okolje in prijatelji; domovina): razstava izdelkov učencev, udeležencev  

natečaja Moje prvo berilo, ki sta ga razpisala OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in OE Zavoda RS za šolstvo v Novi 

Gorici. Pripravljajo jo: Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici v sodelovanju z OE Zavoda RS za šolstvo v 

Novi Gorici, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Goriško knjižnico. 

Od 3. septembra 2018 do 28. septembra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 

Šola v času Avstro-Ogrske: razstavo pripravljajo: Slovenski šolski muzej, v sodelovanju z OŠ Ivana Roba  

Šempeter pri Gorici, SNG Nova Gorica, Manufakturo d.d. Nova Gorica, Frančiškanskim samostanom Kostanjevica,  

MONG ter Goriško knjižnico. 

Otvoritev razstav v okviru Škrabčevega leta, ki bodo v septembru 2018 na ogled v Goriški knjižnici,  

bo v torek, 11. septembra 2018, ob 17. uri, na ploščadi med knjižnico in gledališčem. V primeru slabega vremena 

bo dogodek v avli oziroma v dvorani MONG. Vabljeni. 

Razstave so uvrščene v sklop prireditev občinskega praznika MONG 2018. 

 
Razstava v sklopu Bevkovih dnevov 2018 

V okviru Bevkovih dnevov 2018 pripravljamo razstavo: Iz zapuščine Franceta Bevka,  

ki bo od 17. do 22. septembra 2018 na ogled v Bevkovi spominski sobi, v času odprtosti  

domoznanskega oddelka. 

Razstava je uvrščena tudi v Evropsko leto kulturne dediščine 2018. 

Koordinator Bevkovih dnevov 2018 je LTO Laufar Cerkno. Sodelujejo še: Društvo Baška dediščina,  

Goriška knjižnica Franceta Bevka, ICRA d.o.o. Idrija, KUD Cerkno, KUD Zarja Zakriž, Mestna knjižnica  

in čitalnica Idrija z Bevkovo knjižnico v Cerknem, Mestni muzej Idrija s Cerkljanskim muzejem, Osnovna šola Cerkno, 

Planinsko društvo Cerkno, TD Pod Kojco, Založba Bogataj, Turistična kmetija pri Flandru in drugi. 

 

Noč raziskovalcev 2018 – projekt Noč ima svojo moč v Goriški knjižnici 

petek, 28. september 2018: projekt Noč ima svojo moč, ki ga pripravljajo: Ustanova Hiša eksperimentov,  

Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in Tehniški muzej Slovenije.  

Aktivnosti, ki jih bo naša knjižnica gostila v okviru projekta, vam zaupamo kmalu. 

Objavljene bodo na spletni strani knjižnice.  

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: http://www.nocmoc.eu/ 
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