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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 18. marec 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Irena Potočar Papež: Nasmehni se! Recept za uspešen dan,  
motivacijsko predavanje. 
 

Otroški torki 

torek, 12. marec 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi  

Ura pravljic.  
torek, 26. marec 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
 
Mladinske dejavnosti 
od 22. decembra 2018 do 21. marca 2019, v Kotičku za mlade  
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 14 let: »Zasneženo zimsko branje.«  
od 22. marca 2019 do 21. junija 2019, v Kotičku za mlade  
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 14 let: »Iskrivo pomladno branje.«  
Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 6. marec 2019, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević. 
sreda, 20. marec 2019, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina. 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 7. marec 2019, ob 18. uri, pri klavirju  

Predstavitev zbornika Goriški izobraženci skozi zgodovino.  

Zbornik je izšel v letu 2018 pri Založbi Univerze v Novi Gorici. Predstavili ga bodo dr. Željko Oset, zgodovinar  

dr. Renato Podbersič in zgodovinarka dr. Aleksandra Gačič. Dogodek sooblikujeta Univerza v Novi Gorici in Goriška 
knjižnica. 

četrtek, 14. marec 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Jože Rozman: Čar vina, predstavitev knjige. 

četrtek, 28. marec 2019, ob 18. uri, pri klavirju  

Samo Rugelj: Resnica ima tvoje oči, predstavitev knjige.  

Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal Orlando Uršič, urednik založbe Litera Maribor. Dogodek sooblikujeta založba 

Litera Maribor in Goriška knjižnica. 

 

Razstave 

od 4. marca 2019 do 18. marca 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Vlasta Hladnik: Strast med vrsticami, slikarsko kaligrafska razstava in kaligrafija skozi nakit. 
od 20. marca 2019 do 5. aprila 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Razstava učencev osnovne šole Solkan, Podružnice Grgar: razstava v sklopu projekta Prazniki v  
Sloveniji, različni likovni izdelki učencev (slike, risbe, kiparski izdelki). 
od 23. marca 2019 do 5. aprila 2019, v osrednjem razstavnem prostoru 
Branko Morenčič: Prometnice v Goriških Brdih pred in med prvo svetovno vojno, razstava gradiva. 
 
 
Ustvarjalna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 
sreda, 20. marec 2019, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 
Ustvarjalna delavnica za otroke: izdelovanje darilc za materinski dan - zapestnice za mamice in darilne škatlice.  
Delavnica je organizirana v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško, vodila jo bo  
Amedea Fjoreli. 
 
 
Spuščanje Gregorčkov v bazenčkih atrija Goriške knjižnice v sklopu Gregorjevega sejma 2019 

petek, 15. marec 2019, ob 19. uri, pri klavirju in v atriju knjižnice 
Spuščanje Gregorčkov v bazenčkih atrija Goriške knjižnice v sklopu Gregorjevega sejma 2019. 

 

 

Preplet poezije in glasbe ob svetovnem dnevu poezije 2019 

sreda, 20. marec 2019, ob 18. uri, pri klavirju 
Kristian Koželj: Muzej zaključenih razmerij, predstavitev pesniške zbirke v prepletu z glasbeno spremljavo virtuoza  
Jureta Torija. 
 
 

 

Goriška literarna prepletanja z dr. Katjo Mihurko Poniž 

sreda, 27. marec 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Dr. Katja Mihurko Poniž: Goriške izobraženke med kariero in družino, predavanje. 

Dogodek sooblikujejo: ZKD Nova Gorica, Univerza v Novi Gorici, Goriška knjižnica Franceta Bevka,  

Goriški literarni klub Govorica, JSKD Nova Gorica ter Mestna občina Nova Gorica. 
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