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Radovedni ponedeljek – sklop Zelena knjižnica 

ponedeljek, 14. februar 2022, ob 17. uri, preko povezave Zoom  

Vanes Husić, univ. dipl. inž. agr.: Zdravo ekološko vrtnarjenje,  

predavanje iz sklopa Zelena knjižnica. 

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v februarju 2022: Program poteka po vnaprej dogovorjenem 
razporedu.  

Prijava je obvezna, prijavnica je na voljo na knjižnični spletni strani.  

Izpolnjene lahko oddate osebno na mladinskem oddelku ali preko e-pošte.  

Kontaktni podatki za srečanje s Tačkami v Goriški knjižnici:      

E-naslov: tacke.pomagacke@gkfb.si  (za prijavnico in vprašanja v zvezi s projektom) 

Tel. št.: 05 / 330 91 27, mladinski oddelek Goriške knjižnice. Skrbnici projekta v Goriški knjižnici sta Alenka Štefanič in Darija 
Šatej. 

 

Nova celoletna bralna akcija na oddelku z leposlovnim gradivom 

V knjižnici začenjamo z novo celoletno bralno akcijo. Poimenovali smo jo 12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje.  

Vsak mesec bomo na oddelku z leposlovnim gradivom izpostavili knjige na določeno temo. Med njimi izberite tisto,  

ki vas pritegne, jo preberite, nato pa izpolnite bralno znamenje in iz knjige izpišite citat, ki se vas je še posebej dotaknil. 

Izpolnjeno bralno znamenje vrnite v posebno škatlico na oddelek z leposlovnim gradivom. Če želite dokončati bralno akcijo,  

morate do konca leta prebrati vsaj 6 tematsko različnih knjig. Vsem, ki bo to uspelo, bomo podelili praktične nagrade.  

Prijazno vabljeni k sodelovanju! 

 

Literarni četrtek 

četrtek, 17. februar 2022, ob 18. uri, preko platforme Zoom 

Aljoša Bagola: predstavitev knjig Kako izgoreti in Srečo, prosim. Z avtorjem se bo pogovarjala Tina Podgornik. 

 

Domoznanski večer 

četrtek, 24. februar 2022, ob 18. uri, pri klavirju oziroma preko platforme Zoom 

V sklopu Domoznanskega večera nas bo obiskal dr. Mirt Komel. Z avtorjem se bo o njegovem ustvarjalnem opusu in  

knjigi Detektiv Dante pogovarjala Tina Podgornik.  

 

Pravljični večer za odrasle 

četrtek, 10. februar 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Vabljeni na prvi Pravljični večer za odrasle v Goriški knjižnici. Pripovedovali bodo Tatjana Jamnik (Mariborska knjižnica),  

Marko Bezenšek (Splošna knjižnica Slovenske Konjice), Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj), Brigita  

Lavrič (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto) in Tina Podgornik (Goriška knjižnica), glasbena spremljava Matija Bolčina. 

Projekt organizira Mariborska knjižnica, v sodelovanju z drugimi slovenskimi knjižnicami. 

Dogodek bo potekal v živo v knjižnici v sklopu kulturnega praznika 2022. 

 

Vrečke presenečenja 

Še vedno so vam na voljo vrečke presenečenja. V njih so tri knjige po našem izboru, enakega literarnega žanra ali  

področja. Vsaka vrečka ima oznako, da boste vsebino lahko prepoznali.  

Pridite, izberite si svojo in se presenetite! 

 

Razstave 

od 3. februarja do 28. februarja 2022, v osrednjem razstavnem prostoru 

Hiša Anne Frank v Amsterdamu in Muzej novejše zgodovine Slovenije: Ana Frank – zgodba za sedanjost.  

Mednarodna potujoča razstava se navezuje na življenjsko zgodbo Ane Frank in njen slavni dnevnik, ki ga je pisala med drugo 

svetovno vojno, ko se je morala skupaj s svojo družino in znanci zateči v skrivališče. 

od 2. februarja do 28. februarja 2022, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Fotografska sekcija Dua Primorski škljoc: Roke, fotografska razstava. 

 

 

OBVESTILO: Pri organizaciji in izvedbi dogodkov bomo spremljali pogoje PCT ter upoštevali priporočila za preprečevanje širjenja 

bolezni covid-19.  

 

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

 

             Prijazno vabljeni. 
 

 

 V FEBRUARJU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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