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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 11. november 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Nina Kopčavar: Pot Alpe Adria, potopisno predavanje. 

ponedeljek, 25. november 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Mojca Pajk: Skandinavija, potopisno predavanje in ogled filma. 
 

 

Otroški torki 

torek, 5. november 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga Krpan Skomina. 

torek, 12. november 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Alja Furlan: Pletilke, predstavitev knjige. 
torek, 26. november 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic v sodelovanju z Zavodom PET. 
 
 
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 novembru 2019 v Kotičku za mlade izpostavljamo mladinsko leposlovje na temo vampirjev.  
Sodelovanje bralcev je dobrodošlo. Ostale novosti in dogodki bodo sproti objavljeni v Kotičku za mlade. 
 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 13. november 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 

sreda, 27. november 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
 
 
Literarni četrtki  

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

Literarno predavanje dr. Tanje Badalič: Recepcija evropskih pisateljic na Slovenskem v  

19. stoletju. 

Dogodek sooblikujejo Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Goriška knjižnica, Univerza v Novi Gorici ter 
MONG, v sodelovanju z Goriškim literarnim klubom Nova Gorica in Javnim skladom RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica.   

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

Literarno srečanje z urednikom, prevajalcem, literarnim in gledališkim kritikom ter pisateljem 
Alešem Bergerjem.  

 

Razstave  

od 1. oktobra 2019 do 14. novembra 2019, v osrednjem razstavnem prostoru 
Veno Pilon: risbe in grafike. Iz svoje zbirke jih razstavlja Franjo Pavšič. 
od 7. oktobra 2019 do 8. novembra 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Primorski škljoc društvo upokojencev Ajdovščina: Cvet, čebele, življenje, fotografska razstava 
članov društva. 

od 18. novembra 2019 do 29. novembra 2019, v osrednjem razstavnem prostoru 

Razstava v sklopu aktivnosti ob dnevu splošnih knjižnic 2019. 

od 18. novembra 2019 do 30. novembra 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava dokumentarnega in fotografskega gradiva Branka Morenčiča: Prva svetovna vojna in 
Goriška brda. 

 

 

Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 

sreda, 13. november 2019, ob 16. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter  

Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter: Otroci bodo izdelovali okvirje za slike. Delavnico  

organiziramo v sodelovanju s fotografinjo Mašo Lancner in zavodom iManaLAB.  

 

 

DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC 2019: MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE 

Od 18. novembra 2019 do 22. novembra 2019 bodo potekale aktivnosti 
ob dnevu splošnih knjižnic 2019. Program bo znan v kratkem.  

Objavljen bo na spletni strani knjižnice in v INFO kotičku. 

Spremljajte nas tudi na knjižničnem FB profilu. 

      NOVEMBER 

         2019 

   


