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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 13. januar 2020, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Gorazd Humar: Višegrajski most skozi fotografijo in Andrićeve besede. 

Gorazd Humar, raziskovalec in poznavalec mostov, bo poizkušal s prikazom  

številnih fotografij mostu na Drini in njegove okolice oživiti zgodbe z mostu,  

kot jih je zapisal Ivo Andrić.  

Izbrane krajše tekste iz knjige Most na Drini bo ob posameznih fotografijah prebiral  

akademski dramski igralec Andrej Jelačin.  

ponedeljek,  27. januar 2020, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Revija Avantura: Lovci na izvir Nila, predavanje.  

 

Otroški torki 

torek, 14. januar 2020, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.  
torek, 21. januar 2020, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic. 
 
Mladinske dejavnosti 
Mini nagradna bralna značka se nadaljuje tudi v zimskem času. Zasneženo zimsko branje bo potekalo  
od 23. decembra 2019 do 21. marca 2020.  
Ostale novosti in dogodki bodo sproti objavljeni v Kotičku za mlade. 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 15. januar 2020, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 29. januar 2020, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
 
Literarni četrtki  

četrtek, 16. januar 2020, ob 18. uri, pri klavirju 

Mitja Čander: Slepec, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal Orlando Uršič,  

glavni urednik založbe Litera, Maribor. 

Dogodek sooblikujeta Goriška knjižnica ter Založba Litera, Maribor.  

četrtek, 23. januar 2020, ob 18. uri, pri klavirju 

Tone Partljič: Pesnica, predstavitev knjige.  

 

Razstave  

od 6. januarja 2020 do 20. januarja 2020, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Slovenska karitas v sklopu evropskega projekta "MIND – Migracije. Povezanost. Razvoj.": Cilji  

trajnostnega razvoja, mobilna izobraževalna razstava. 

MIND je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. V okviru  

projekta si prizadevajo za povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem 

ter spodbujajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.  

od 6. januarja 2020 do 31. januarja 2020, v osrednjem razstavnem prostoru 

Dolenjski muzej Novo mesto in KD Sovodnje: »1918-2018: Odpri srce in podaj roko!«, razstava. 

Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 20. januarja 2020, ob 17. uri v Goriški knjižnici, pri klavirju.  

od 22. januarja 2020 do 7. februarja 2020, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Andrej Trampuš: Beneške vedute, likovna in fotografska razstava.  

 

Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 

sreda, 22. januar 2020, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter  

Ustvarjalna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter: na delavnici bodo otroci tkali zimske 

torbice. Delavnica je organizirana v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za  

Goriško, vodila jo bo Amedea Fjoreli.  

 

Potopisni predavanji  v Krajevni knjižnici Miren 

četrtek, 9. januar 2020, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Potopisno predavanje: Sibirija.  

četrtek, 23. januar 2020, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Potopisno predavanje: Anapurna. 
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