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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 9. september 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice, 

oziroma pri klavirju 

Hiša potovanj d.o.o. Ljubljana: Trinidad in Tobago, potopisno predavanje. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG. 

 

 

Otroški torki 

Od 2. septembra 2019 do 30. septembra 2019, na oddelku za cicibane 

Nagradna uganka za otroke. 
 
 
Mladinske dejavnosti 
od 22. junija 2019 do 21. septembra 2019, v Kotičku za mlade  
Poletno počitniško branje: Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let. Novosti in druge  
dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 
 
 

Literarni četrtki  

četrtek, 5. september 2019, ob 18. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)  

Goriška literarna prepletanja: Glasbeni izviri s Sabino Vostner.  

Dogodek sooblikujejo Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica in Goriška knjižnica. Dogodek je uvrščen v sklop prireditev 

ob občinskem prazniku MONG. 

četrtek, 12. september 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Slavko Pregl: Srajca srečnega človeka, predstavitev knjige. 

 

 

Razstave  

od 2. septembra 2019 do 14. septembra 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Razstava Bože Brosche: razstava ročnih izdelkov – nakita iz perlic in fimo mase. 
od 16. septembra 2019 do 4. oktobra 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Priložnostna razstava o Bevkovih zapisih ljudskega izročila, v sklopu prireditev Bevkovi dnevi, Dnevi 
evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD) 2019.  
Dogodek je uvrščen tudi v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG. 
od 3. septembra 2019 do 27. septembra 2019, v osrednjem razstavnem prostoru 
Likovna šola v Mestni galeriji Nova Gorica: razstava del, ki so jih ustvarili udeleženci 1., 2. in 3. letnika  
ter Skupina za otroke v lanskem šolskem letu. Podelitev diplom udeležencev Likovne šole bo v  
torek, 10. septembra 2019, ob 18. uri v Goriški knjižnici. Program Likovne šole v Mestni galeriji Nova 
Gorica poteka v sodelovanju med Kulturnim domom Nova Gorica ter društvoma Stvarnost in TAAK. 
od 16. septembra 2019 do 30. septembra 2019, v pritličju knjižnice, pri časopisnem kotičku 
Razstava anastatične kopije prvega tiska »editio princeps« Božanske komedije iz leta 1472, v izdaji 

Založništva Campi. 

 

 

Bevkovi dnevi 2019 

V sklopu Bevkovih dnevov 2019, bo v Goriški knjižnici na ogled priložnostna razstava o Bevkovih zapisih  

ljudskega izročila, ki smo jo uvrstili tudi v okvir Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna  

kulturne dediščine (TKD) 2019. Razstava bo na ogled od 16. septembra do 4. oktobra 2019, v razstavnem 

prostoru na mladinskem oddelku. 

 

 

Prireditev v sklopu Gregorčičevih dnevov 2019 v Goriški knjižnici 

četrtek, 26. september 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Prireditev v sklopu Gregorčičevih dnevov 2019 v Goriški knjižnici. 

 

 

Vseslovenski projekt Noč ima svojo moč 2019 v Goriški knjižnici 
petek, 27. september 2019, v Goriški knjižnici 
ob 17. uri, pri klavirju: prof. dr. Aleš Vaupotič: Literarne pešpoti in literatura na stičišču v projektu EDUKA2, 
predavanje. 
ob 18. uri, v dvorani knjižnice: predvajanje dokumentarnega filma: Kuharska knjiga dr. Angele Piskernik. 
Projekt »Noč ima svojo moč« poteka v okviru Evropske noči raziskovalcev, ko se širom Evrope za en dan v letu 
na široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem,  

da bi predstavile poklic in življenje znanstvenika širši javnosti. Pripravljajo ga Ustanova Hiša  

Eksperimentov Ljubljana, Institut Jožef Stefan Ljubljana, Slovenija, Tehniški muzej Slovenije ter Kemijski  

inštitut Ljubljana.  
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