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Radovedni ponedeljek – sklop Športanje za um in telo 

ponedeljek, 7. november 2022, ob 18. uri, pri klavirju  

Dr. Tanja Kajtna: Zmagovati z glavo: česa se lahko naučimo iz  

življenja športnikov, predavanje.  

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v novembru 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 25, otroški in mladinski 

oddelek Goriške knjižnice. Skrbnici projekta v Goriški knjižnici sta Alenka Štefanič in Darija Šatej. 

Pravljični urici: 

torek, 8. november 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Vodi bibliotekarka Polona Palčič.  

torek, 22. november 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Vodi bibliotekarka Polona Palčič. 

Pravljična joga za otroke z Vlasto Rosa: 

torek, 15. november 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Učiteljica Vlasta Rosa bo skozi pravljico predstavila otrokom svet joge.  

Otroška ustvarjalna delavnica s Saro Faganel in Tjašo Batistič: 

torek, 29. november 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Otroško ustvarjalno delavnico vodita vzgojiteljici Sara Faganel in Tjaša 

Batistič. 

Otroški mesečni uganki na oddelku za mladino in cicibane. 

 

Literarni četrtek 

četrtek, 24. november 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Orlando Uršič: Krušni oče, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjala koordinatorica prireditev Tina Podgornik. 

 

Domoznanski večer v sklopu Goriških literarnih prepletanj 2022 

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

Literarno srečanje z Milanom Petkom Levokovom. Dogodek sooblikujejo: Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Javni sklad 

RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica in Goriška knjižnica. 

 

Teden splošnih knjižnic 2022 

V okviru Tedna splošnih knjižnic 2022, ki letos potekajo pod sloganom »Moja knjižnica praznuje – Izvolite (v) knjižnico!«,  

v času med 14. in 18. novembrom 2022, pripravljamo različne vsebine in aktivnosti. Lepo vabljeni! 

Literarno srečanje v Tednu splošnih knjižnic 2022 

četrtek, 17. november 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Andraž Rožman: Titov sin in dr. Mirt Komel: Akiles, predstavitev romanov in pogovor. 

V okviru dejavnosti »Srečanje z ...« nas bosta obiskala pisatelja Andraž Rožman ter dr. Mirt Komel. V medsebojnem dialogu 

bosta predstavila svoja najnovejša romana Titov sin in Akiles, ki sta izšla pri Založbi Goga v letu 2022. 

 

Ustvarjalna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 

četrtek, 17. november 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Vabljeni na jesensko obarvano ustvarjanje, ki ga bo vodila Amedea Fjoreli. Delavnico organiziramo v sodelovanju z  

Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško v Tednu splošnih knjižnic 2022. 

 

Dogodki v Krajevni knjižnici Miren 

četrtek, 3. november 2022, ob 18. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Darinka Kozinc: Ob ognjišču, predstavitev knjige in pogovor. Z avtorico se bo pogovarjala dr. Megi Rožič.  

četrtek, 17. november 2022, ob 19.30, v Krajevni knjižnici Miren 

Potopisno predavanje: Brazilija. Dogodek poteka v okviru Tedna splošnih knjižnic 2022. 

četrtek, 24. november 2022, ob 19.30, v Krajevni knjižnici Miren 

Nogometno društvo Adria (Miren): Miren nogometni stoletnik: 1922-2022, trdoživost in entuziazem, predstavitev knjige. 

Razstava 

od 2. novembra 2022 do 30. novembra 2022, v osrednjem razstavnem prostoru in v razstavnem prostoru pri klavirju 

Petra Windschnurer in galerija Displej: Galerija Displej se predstavi, razstava. 

 

Prijazno vabljeni. 

 

 V NOVEMBRU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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