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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 12. november 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Dejan Ogrinec, novinar, fotograf, dipl. oblikovalec: Slovenija drugače,  
po športno!, potopisno predavanje. 
 

Otroški torki 

torek, 6. november 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane  

Ustvarjalna delavnica za otroke. Vodi ga. Đorđević. 
torek, 13. november 2018, ob 17. uri, pri klavirju 
Ura pravljic z Aljo Furlan, predstavitev knjige Od spodaj navzgor. 
torek, 27. november 2018, ob 17. uri, pri klavirju 
Okrogla miza: Slikanica danes, ob 2. rojstnem dnevu Zavoda Margarana. 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 14. november 2018, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević. 
sreda, 28. november 2018, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina. 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 8. november 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Dr. Marjetka Golež Kaučič: Slovenska ljudska balada, predstavitev znanstvene monografije. Z avtorico 
se bo o knjigi pogovarjala dr. Tanja Badalič. 

četrtek, 22. november 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Literarni četrtek v sklopu aktivnosti ob Dnevu splošnih knjižnic 2018 in zaključne prireditve projekta  

Primorci beremo 2018: dr. Mirt Komel: Medsočje, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo o knjigi  

pogovarjala Kristina Hoffmann. 

četrtek, 29. november 2018, ob 18. uri, pri klavirju 

Bojan Grobovšek: Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet : reminiscence in razmišljanja, predstavitev knjige. 

 
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: »Prijazno jesensko branje.« Novosti in druge 
dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 

 

Razstave 

od 20. novembra 2018 do 5. decembra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 
Franjo Pavšič: razstava grafik Elde Piščanec. 
od 22. oktobra 2018 dalje, ob vhodu v knjižnico, nad stopnicami 
Razstava fotografij Jerneja Skrta, ki je skozi fotografski aparat portretiral literarno-likovne pare, ki so se  
izoblikovali na delavnici pod mentorstvom vizualnega umetnika Gregorja Maverja v sklopu natečaja 
Literars. 
Sodelujoči: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica, Zveza kulturnih društev Nova Gorica in  
Goriška knjižnica. 
od 30. novembra 2018 do 14. decembra 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Likovna razstava Milene Isakoski. 
Napovedujemo: v drugi polovici novembra 2018, bo v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku na 
ogled razstava, ki jo pripravljamo v sklopu aktivnosti ob Dnevu splošnih knjižnic 2018, z naslovom  
Skrito - odkrito.  
Podrobnosti bodo znane v začetku novembra 2018. 
 
Aktivnosti in prireditve ob Dnevu splošnih knjižnic 2018 - Moja knjižnica praznuje! 

V času med 19. novembrom in 23. novembrom 2018 pripravljamo aktivnosti v sklopu Dneva splošnih  
knjižnic 2018.  
Program Goriške knjižnice bo znan v začetku novembra 2018, na spletni strani knjižnice: http://
www.gkfb.si/, na knjižničnem FB profilu: https://www.facebook.com/Goriska.Knjiznica/ ter v INFO 
točki ob vhodu v knjižnico. 
V INFO točki bo na voljo tudi celoten pregled dogodkov, ki jih v knjižnici pripravljamo v novembru 2018 
ter tiskana obvestila in vabila o posameznih dogodkih v tekočem mesecu. 
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