Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 7. oktober 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Hiša potovanj d.o.o., Ljubljana: Trinidad in Tobago, potopisno
predavanje.
ponedeljek, 21. oktober 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Nina Kopčavar: Visoka pot Pirenejev, potopisno predavanje.

OKTOBER

2019

Otroški torki
torek, 1. oktober 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
torek, 8. oktober 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.
torek, 15. oktober 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
torek, 22. oktober 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević.
Mladinske dejavnosti
od 23. septembra 2019 do 21. decembra 2019, v Kotičku za mlade
Barvito jesensko branje, mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let.
V jesenskem času v Kotičku za mlade izpostavljamo mladinsko leposlovje na temo zmajev.
Ostale novosti in dogodki bodo sproti objavljeni v Kotičku za mlade.
Ustvarjalne srede
sreda, 9. oktober 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina.
sreda, 23. oktober 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević.
Literarni četrtki
četrtek, 10. oktober 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Pogovor z doc. dr. Zoranom Božičem, dolgoletnim učiteljem slovenščine in univerzitetnim
profesorjem ter prešernoslovcem: »Torej vzemi knjigo v roke: z njo je vsak lahko junak!«
(Zoran Božič)
Pogovor bo vodila Anika Velišček. Dogodek organizirata Slavistično društvo Nova Gorica in Goriška
knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.
četrtek, 17. oktober 2019, ob 18. uri, pri klavirju
Literarni večer s pisateljem in pesnikom Ferijem Lainščkom. Pogovor z avtorjem bo vodil Orlando
Uršič, glavni urednik založbe Litera Maribor.

Razstave
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.
od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Veno Pilon: risbe in grafike. Razstava Pilonovih risb in grafik iz zbirke Franja Pavšiča.
od 7. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Primorski škljoc društvo upokojencev Ajdovščina: Cvet, čebele, življenje, fotografska razstava
članov društva.

Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter
sreda, 9. oktober 2019, ob 16. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter
Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter: otroci bodo na delavnici iz različnih
barvnih papirjev izdelali svoj foto album, v katerega bodo vstavili fotografije, ki jih bodo prinesli s
seboj.
Organizatorji: Goriška knjižnica v sodelovanju s fotografinjo Mašo Lancner in zavodom
iManaLAB.
Spremljajte nas: www.gkfb.si / www.facebook.com/Goriska.knjiznica / www.pinterest.com/gkfbng/ Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica / (05) 330 91 00 / goriska.knjiznica@gkfb.si
Dogodki so brezplačni in odprti za vse. / Pridružujemo si pravico do spremembe programa. / Za izobraževanja je obvezna prijava zaradi omejenega števila. / Razstave se podirajo zadnji dan trajanja razstave v času odprtosti knjižnice.

