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Radovedni ponedeljek - sklop Športanje za um in telo 

ponedeljek, 10. oktober 2022, ob 18. uri, pri klavirju  

Jani Konjedic: Vpliv prehrane in življenjskega sloga na duševno  

zdravje: kako lahko s prehrano in zdravim življenjskim slogom pozitivno  

vplivamo na svoje duševno zdravje in z njim povezane težave, predavanje.  

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v oktobru 2022: Prijava je obvezna, prijavnica je na voljo na  

knjižnični spletni strani, kjer lahko dobite vse podrobne informacije o prijavi in projektu.  

Pravljični urici: 

torek, 11. oktober 2022 in v torek, 25. oktobra 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi.  

Vodi bibliotekarka Polona Palčič. 

Otroška ustvarjalna delavnica s Saro Faganel in Tjašo Batistič: 

torek, 18. oktober 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. 

Otroško ustvarjalno delavnico vodita vzgojiteljici Sara Faganel in Tjaša Batistič.  

Pravljična joga za otroke z Vlasto Rosa: 

torek, 4. oktober 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. 

Učiteljica Vlasta Rosa bo skozi pravljico predstavila otrokom svet joge. Dogodek poteka v okvirju Nacionalnega meseca skupnega branja. 

Jezikovna delavnica Let's play with languages / Jugamos con idiomas v okviru Festivala linGOcultura 2022: 

petek, 7. oktober 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. 

Jezikovna delavnica je namenjena otrokom od 6. do 10. leta. Število mest je omejeno, potrebna je predhodna prijava na tel. št.: 05 / 33 09 125. 

Delavnico vodita Maša Lancner in Mojca Stubelj Ars. 

Stripovski natečaj v mesecu oktobru 2022: Namenjen je učencem od 5. do 9. razreda osnovne šole. Ustvarjate lahko samostojno kot razred ali 

skupina na temo ekologije. Izdelke (v poljubnem formatu) pošljite po e-pošti na naslov: jana.movja@gkfb.si ali pa jih prinesite v knjižnico na oddelek 

za mladino in cicibane. 

 

Domoznanski večeri v Goriški knjižnici 

četrtek, 20. oktober 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Nace Novak: Po nebeški poti: Peš od Ogleja do Svetih Višarij, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo pogovarjal Danijel Devetak. Dogodek  

sooblikujemo z Goriško Mohorjevo Družbo. 

četrtek, 27. oktober 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Vojko Orel: Športniki Goriške: naši športniki in športnice - naše veselje, naš ponos: pregled priznanj za tekmovalne dosežke in pregled 

priznanj za športne delavce 1991-2020, predstavitev zbornika. Dogodek sooblikujemo s Športno zvezo Nova Gorica. 

 

Predstavitev Uršljanov v okviru Goriških literarnih prepletanj 

četrtek, 6. oktober 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Vabljeni na predstavitev zmagovalcev Festivala mlade literature Urška: Selme Skenderović (Uršljanka 2020) in Alexa Kame Devetaka  

(Uršljan 2021). Pogovor bo vodila pisateljica, urednica in prevajalka Suzana Tratnik. Dogodek sooblikujemo z Zvezo kulturnih društev Nova 

Gorica in z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica. 

 

Predstavitev Bohoričeve slovnice v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici 

četrtek, 13. oktobra 2022, ob 18. uri, dvorana Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici 

Predstavitev Bohoričeve slovnice. Dogodek sooblikujejo: Slavistično društvo Nova Gorica, Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi 

Gorici in Goriška knjižnica. 

 

Astronomski večer v Goriški knjižnici v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici 

petek, 7. oktober 2022, ob 18. uri, v dvorani 

Vabljeni na poljudno astronomsko predavanje Po poti odkrivanja temne snovi. Dogodek je namenjen vsem starostnim skupinam.  

Organizirata ga Fakulteta za naravoslovje in Zavod Cosmolab v sodelovanju z Goriško knjižnico v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici.  

 

V skrbi za duševno zdravje v knjižnici – sklop Živa knjižnica 

ponedeljek, 24. oktober 2022, od 17. do 19. ure, pri klavirju 

Vabljeni, da prisluhnete pogovorom o duševnem zdravju, ki bodo potekali v okviru Festivala duševnega zdravja Goriške. Dogodek organiziramo 

z različnimi institucijami na Goriškem. 

Kotiček za duševno zdravje: 

od 2. oktobra do 10. oktobra 2022, na strokovnem oddelku Goriške knjižnice 

Vabljeni, da si ogledate kotiček z literaturo na temo duševnega zdravja, s katerim obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. 

 

Ustvarjalna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 

četrtek, 6. oktober 2022, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Šempeter 

Vabljeni, da si izdelate svojo unikatno knjižno kazalko. Delavnico bo vodila Amedea Fjoreli. Delavnico organiziramo v sodelovanju z   

Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško ob Tednu otroka in Nacionalnemu mesecu skupnega branja. 

Literarno srečanje v Krajevni knjižnici Deskle 

četrtek, 6. oktober 2022, ob 17. uri, v krajevni knjižnici Deskle 

Arietta: Goreča duša, predstavitev knjige. Z avtorico se bo pogovarjala bibliotekarka Daša Medvešček. 

Razstave 

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

Višja strokovna šola Sežana: Kamen in fotografija, razstava fotografij in izdelkov iz kamna. 

od 3. oktobra 2022 do 28. oktobra 2022, pri klavirju 

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina in ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica: Dediščina v akciji, razstava fotografij. 

od 7. oktobra do 14. oktobra 2022, pri klavirju 

ŠCNG – Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica: Po sledeh preteklosti v prihodnost, priložnostna razstava dijakov 

ob zaključku dejavnosti, vezanih na raziskovanje in ohranjanje kulturne dediščine v našem lokalnem prostoru. 

 V OKTOBRU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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