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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 8. oktober 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Dejan Ogrinec, novinar, fotograf, dipl. oblikovalec: Aljaska - dežela  
tisočerih obrazov, potopisno predavanje. 
 

Otroški torki 

torek, 9. oktober 2018, ob 17. uri, pri klavirju  

Otroški torki v sklopu Literarnih prepletanj: Tanja Badalič: Jazburček in njegovo 
poslanstvo, predstavitev knjige. Program sooblikujejo igralec Radoš Bolčina,  
ob sodelovanju mladih glasbenikov. 
torek, 16. oktober 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. Vodi ga. Krpan Skomina. 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 10. oktober 2018, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 24. oktober 2018, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević. 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 11. oktober 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Milena Miklavčič: Ogenj rit in kače niso za igrače, 2. del: Babice, hčere in vnukinje, predstavitev knjige. 

četrtek, 18. oktober 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Dr. Barbara Kerkoč-Rudolf: Materinska šola malo drugače ali Kaj morate vedeti o sebi in svojem materinskem 
poslanstvu, predstavitev priročnika. 

 
Mladinske dejavnosti 

od 23. septembra 2018 do 21. decembra 2018, v Kotičku za mlade  

Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let: »Prijetno jesensko branje.« Novosti in druge dejavnosti za 
mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 

sreda, 3. oktober 2018, ob 13. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice 

Knjižne POPslastice s Katarino Venturini. Z go. Venturini se bo pogovarjala Tina Podgornik.  

Dogodek je namenjen višjim razredom osnovnih šol ter dijakom. Prireditev je prosta in odprta za vse. 

 

Razstave 

od 1. oktobra 2018 do 30. oktobra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 
Razstava v okviru programa Likovne šole v Mestni galeriji Nova Gorica, ki poteka v sodelovanju med Kulturnim 
domom Nova Gorica ter društvoma Stvarnost in TAAK. 
od 2. oktobra 2018 do 15. oktobra 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Dea Volarič: Reka Soča, likovna razstava. 
od 17. oktobra 2018 do 2. novembra 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Sanja Žgur: Sprehod po »sanjsko domišljijskih« svetovih drugih dimenzij, likovna razstava ter razstava izdelkov  
iz umetnega usnja. 
 
Regijski posvet, seminar: Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v prilagojenih oblikah 
četrtek, 4. oktober 2018, od 10. do 13. ure, v dvorani knjižnice 
Regijski posvet, seminar: Slepota in slabovidnost ter dostopnost gradiv v prilagojenih oblikah. Seminar je  
namenjen zaposlenim v knjižnicah, učiteljem in vsem, ki jih tema zanima. Dogodek organizirata Zveza društev 
slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, v sodelovanju  
z Goriško knjižnico. Dogodek je prost in odprt za vse. 
 
Ženski in moški svetovi slovenske moderne: pogovorni večer ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja in  
140. obletnici rojstva Zofke Kveder z ddr. Igorjem Grdinom in dr. Katjo Mihurko Poniž, v okviru Tedna 
Univerze v Novi Gorici 
Sreda, 17. oktober 2018, ob 18. uri, pri klavirju 
Ženski in moški svetovi slovenske moderne: pogovorni večer ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja in  
140. obletnici rojstva Zofke Kveder z ddr. Igorjem Grdinom in dr. Katjo Mihurko Poniž, v okviru Tedna Univerze  
v Novi Gorici. 
 
Predstavitev Kataloga Literars in odprtje priložnostne razstve Literars 
ponedeljek, 22. oktober 2018, ob 18. uri, pri klavirju 
JSKD Nova Gorica in ZKD Nova Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico: predstavitev kataloga Literars  
in odprtje priložnostne razstve Literars. 
 
VIII. Gregorčičevi dnevi: Goriški literarni klub GOVORICA v sodelovanju z Goriško knjižnico, OŠ Kobarid, 
podružnica Smast in Društvom za kulturo, turizem in razvoj Renče 
Vabljeni na dogodke v okviru VIII. Gregorčičevih dnevov, ki bodo potekali 5. in 13. oktobra 2018. 
- petek, 5. oktober 2018: 
ob 16. uri: Polaganje cvetja na Gregorčičev grob v Libušnjah 
ob 17. uri: Kulturni program v Gregorčičevi rojstni hiši na Vrsnem 
- sobota, 13. oktober 2018: 
ob 9. uri: Pohod po Gregorčičevi poti 
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