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Dnevi Goriške knjižnice 2022: Reci  NE – nevednosti! 

Od 5. septembra 2022 do 9. septembra 2022. 

S projektom želimo izpostaviti, za kaj vse je knjižnica pomembna, 

predvsem pa, da lahko širi znanje, ki je prosto dostopno, široko,  

bogato in raznoliko - lahko bi rekli neskončno. 

Tema letošnjih Dnevov Goriške knjižnice je ekologija. 

 

Radovedni ponedeljek  

ponedeljek, 19. september 2022, ob 17.30, pri klavirju  

Program Svit: državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja  

predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, predstavitev programa. 

Dogodek je posvečen boju proti raku na debelem črevesju in danki. Pripravljamo ga v sodelovanju z  

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. 

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v septembru 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. 

 

Celoletna bralna akcija na oddelku z leposlovnim gradivom 

V knjižnici poteka celoletna bralna akcija 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! 

 

Literarno srečanje z avstralsko pisateljico Krissy Kneen: 

torek, 20. september 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Krissy Kneen: Trikrat pokopana: potovanja s pepelom moje stare matere. Z avtorico se bo pogovarjala  

urednica Irena Miš Svoljšak. Dogodek sooblikujemo z založbo Miš. Prevajanje v slovenščino je  

zagotovljeno.  

 

O osteoartritisu s Centrom za krepitev zdravja 

sreda, 14. september med 10. in 12. uro, pri klavirju 

Dogodek sooblikujemo s Centrom za krepitev zdravja Nova Gorica, ki deluje v okviru Zdravstvenega  

doma Nova Gorica. 

 

Knjižnica semen na prizorišču Mobileta, ob Kornu  

torek, 20. september 2022, med 16. in 19. uro, na prizorišču Mobileta, ob Kornu (Nova Gorica) 

Semena, ki bodo na voljo si boste lahko izposodili. Če imate doma kakšna domača semena, ki bi jih radi 

podarili Knjižnici semen, pa jih z veseljem sprejmemo. 

 

Razstava 

od 12. septembra do 23. septembra 2022, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Goriška knjižnica: Bevkovo pesniško ustvarjanje. V sklopu Bevkovih dnevov 2022. 

 

Prijazno vabljeni. 

 

 V SEPTEMBRU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 

 


