V OKTOBRU 2020
Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 5. oktober 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Breda Šček: »glasbena migrantka«: [mednarodna znanstvena monografija],
predstavitev knjige. Dogodek sooblikujeta Kulturni dom Nova Gorica in Goriška
knjižnica. Sodelujejo: ddr. Igor Grdina, dr. Franc Križnar in ga. Pavla Jarc,
direktorica Kulturnega doma Nova Gorica.
ponedeljek, 12. oktober 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Zoran Furman: S kombijem iz Slovenije do Dakarja ter naprej do Burkine Faso,
potopisno predavanje.

ZA VAS
PRIPRAVLJAMO

Otroški torki
torek, 6. oktober 2020, ob 17. uri, pri klavirju
dr. Mojca Stubelj Ars in Maša Lancner: Kje se skriva sreča & pravljični svet jezikov - za otroke in vse ljubitelje španskega jezika.
Namenjeno otrokom od 4. do 12. leta. Dogodek sooblikujejo Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Goriška knjižnica, MONG v sodelovanju
z Goriškim literarnim klubom Nova Gorica in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, MINI
POLIGLOTINI: Multilingual books for children in iManaLAB, zavod za umetniško in izobraževalno dejavnost. Dogodek je umeščen v Teden

otroka.
torek, 27. oktober 2020, ob 17.uri, pri klavirju
Ura pravljic.
od 1. oktobra do 31. oktobra 2020, na oddelku za cicibane
Otroška mesečna uganka, za otroke od 1. do 5. razreda. Pravilno rešena uganka prinaša nagrado. Vsak mesec izžrebamo dva
nagrajenca.
Ustvarjalne srede
sreda, 7. oktober 2020, ob 17.uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina
Mladinske dejavnosti
od 28. septembra 2020 do 21. decembra 2020, v Kotičku za mlade
Mini bralna značka za mlade: Čudovito jesensko branje, za otroke in mladino od 9 do 14 let.
Preberi 4 dobre knjige, izpolni zgibanko in počakaj na nagradico.
Literarni četrtki
četrtek, 1. oktober 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Boris Jukić: France Bevk: od Pesterne do Čedermaca: življenje in delo Franceta Bevka 1890-1970, predstavitev knjige.
Knjigo bodo v Goriški knjižnici predstavili avtor Boris Jukić, urednica Nela Malečkar ter avtorice prispevkov v knjigi mag. Marija Mercina
(V viharju in soncu), dr. Urška Perenič (Znamenja na nebu: simbolno soočanje s tujim) in Alenka Puhar (Težave z mamo).
četrtek, 15. oktober 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Pogovorni večer: Pisateljice v topografiji Goriške.
Sodelujejo: dr. Tanja Badalič, dr. Katja Mihurko Poniž, ga. Jerneja Jezernik in mag. Marija Mercina. Dogodek bo povezovala dr. Megi
Rožič. Organizatorji: Fakulteta za humanistiko, univerza v Novi Gorici, Zveza kulturnih društev Nova Gorica, JSKD OI Nova Gorica in
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.
četrtek, 22. oktober 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Zoran Predin: Mongolske pege, predstavitev knjige. Pogovor bo vodil Orlando Uršič, glavni urednik Založbe Litera Maribor.

Bralna akcija Primorci beremo 2020
Na oddelku za leposlovje in v naših krajevnih knjižnicah vas pričakujejo knjige za bralno akcijo Primorci beremo 2020. Kot vsako leto
vam ponujamo pester izbor slovenske literature različnih zvrsti. Projekt se bo zaključil 11. novembra 2020.
Zaradi krajšega časa trajanja bralne akcije je letos treba prebrati 5 knjig (4 prozne in eno pesniško zbirko), torej eno knjigo manj kot prejšnja
leta. Podrobnejše informacije o projektu ter dostop do zgibanke 2020 dobite na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/splosnaobvestila/item/1361-primorci-beremo-se-zacenja
Tačke pomagačke
V Goriško knjižnico se vračajo Tačke pomagačke! Izvajali jih bomo v sodelovanju s članicami goriške enote Društva Tačke pomagačke.
Srečevali se bomo v okviru programa R.E.A.D. ali Beremo s tačkami. Program bo potekal po vnaprej dogovorjenem razporedu.
Urnik srečanj bo objavljen na spletni strani knjižnice. Prijava je obvezna. Podrobnosti so dostopne na spletni strani knjižnice.
Z obiski Tačk pomagačk začnemo v ponedeljek, 5. oktobra 2020, od 18. ure do 19. ure.
Razstave
od 3. septembra do 31. decembra 2020, v osrednjem razstavnem prostoru in v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica: V preseku: V tvoj spomin je moje ime: Pregledna razstava o življenju in delu
Franceta Bevka ob 130-obletnici rojstva in 50-obletnici smrti.
Obvestilo: Pri organizacij ter izvedbi dogodkov in prireditev v Goriški knjižnici bomo za preprečevanje širjenja novega koronavirusa upoštevali
navodila NIJZ in veljavno zakonodajo.
Trenutno se posameznih dogodkov v knjižnici lahko udeleži največ 50 obiskovalcev. Obiskovalci dogodka bodo ob udeležbi izpolnili
posebni obrazec, v katerem nam bodo zaupali svoje podatke, ki jih bomo potrebovali in uporabili le, če bo tako od nas zahteval
NIJZ. Po mesecu dni bomo zbrane podatke uničili.
Hvala za razumevanje. Potrudili se bomo, da se boste pri nas počutili varno in lepo. Vabljeni.
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.

