
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. 

 

Radovedni ponedeljki – sklop Starševanje 

ponedeljek, 11. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Miha Kramli: Radosti in pasti nove tehnologije, predavanje. 

ponedeljek, 18. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Irena Stubelj Marinič: Mamice v stiski, predavanje. 

ponedeljek, 25. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Miha Kramli: Močni starši – stabilni otroci, predavanje. 

 

Otroški torki  

Jesenski bralni izziv: Jeseni nadaljujemo z novim ciklom bralne akcije Branje za znanje in sanje!  

Jesenski bralni izziv poteka v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja Beremo skupaj.  

Podrobnosti o Jesenskem bralnem izzivu si lahko preberete na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna

-obvestila/item/1537-jesenski-bralni-izziv 

V oktobru 2021 bo na otroškem oddelku na ogled razstava starejših slikanic. Te bodo na voljo tudi za  

izposojo.  

 

Nagradna jesenska križanka na oddelku za leposlovje 

Do 30. novembra 2021 bo na oddelku za leposlovje potekala Nagradna jesenska križanka.  

Vabljenki k sodelovanju. Želimo vam uspešno reševanje in srečo pri žrebu! 

 

Literarni četrtki 

četrtek, 7. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Barbara Korun: Idioritmija, predstavitev pesniške zbirke. Z avtorico se bo pogovarjala pesnica in  

pisateljica Vida Mokrin Pauer. 

četrtek, 14. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Okrogla miza STO LET MEDNARODNEGA PEN – 1921 – 2021.  

Na okrogli mizi sodelujejo: mag. Marija Mercina, književnica, dr. Boris A. Novak, pesnik in  

podpredsednik Mednarodnega PEN-a, dr. Ivan Vogrič, zgodovinar in poznavalec zgodovine Slovenskega PEN

-a in Antonio Della Rocca, predsednik PEN centra v Trstu. Pogovor bo vodila Tanja Tuma,  

predsednica Slovenskega PEN-a.  

četrtek, 21. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Domoznanski večer v sklopu Gregorčičevih dnevov 2021: dr. Megi Rožič: Gregorčič-vizionar,  

kot ga je videl dr. Zoran Božič, predavanje in predstavitev literarnega glasila GOvoRIŠKI zapisi. 

četrtek, 28. oktober 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Literarno srečanje in pogovor z vsestranskim slovenskim literarnim ustvarjalcem Tonetom Partljičem. 

  

Razstave 

od 1. januarja do 31. decembra 2021, 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. 

17. septembra 2020 smo obeležili 130. obletnico rojstva in 50. obletnico smrti pisatelja Franceta  

Bevka. Ob tej priložnosti smo v knjižnici pripravili razstavo, ki prinaša presek življenja in dela Franceta Bevka.  

 

Gregorčičevi dnevi 2021 – Gregorčič vizija prihodnosti 

četrtek, 14. oktober, ob 12.45, Gregorčičev spomenik na Erjavčevi ulici v Novi Gorici,  

petek, 15. oktober, ob 11. uri, pesnikov grob na Sv. Lovrencu, 

četrtek, 21. oktober, ob 18. uri, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. 
 

 

Obvestilo obiskovalcem prireditev Goriške knjižnice: 

 Po veljavni zakonodaji se lahko javnih in kulturnih prireditev udeležijo obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoje  

testiranja, cepljenja oziroma prebolevnosti virusa COVID-19 (PCT). 

Obvezno je nošenje zaščitnih mask.  

Hvala za razumevanje. Potrudili se bomo, da se boste pri nas počutili varno in lepo.  

 

            Prijazno vabljeni. 

 
 

 V OKTOBRU 2021  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 


