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Radovedni ponedeljek – sklop Zelena knjižnica 

ponedeljek, 20. marec 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Sanja Lončar: Kako do lastnih semen in sadik, predavanje. 

 

Otroške dejavnosti 

Srečanji s Tačkami v marcu 2023 

Vse podrobne informacije najdete na knjižnični spletni strani. 

Pravljična joga za otroke 

torek, 7. marec 2023, ob 17.15, v pravljični sobi 

Vodi Danijela Milašinović, pravljico pripoveduje Sabina Vostner. Otroci naj imajo s seboj udobno podlago. 

Pravljični urici 

torek, 14. marec 2023, ob 17. uri, v pravljični sobi 

Pripoveduje bibliotekarka Polona Palčič. 

torek, 28. marec 2023, ob 17. uri, v pravljični sobi 

Pripoveduje bibliotekarka Polona Palčič. 

Otroška ustvarjalna delavnica 

torek, 21. marec 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Delavnica bo potekala pod mentorstvom Sare Faganel in Tjaše Batistič. Možne so predhodne prijave. 

Otroška uganka meseca marca 

 

Mladinski bralni klub Bralni bumerang 

sreda, 29. marec 2023, ob 17. uri, na Oddelku za mlade 

Učence tretje triade osnovnih šol in dijake začetnih letnikov srednjih šol vabimo na prvo srečanje mladinskega bralnega 

kluba. Pogovarjali se bomo o stripu Neustrašne: portreti neuklonljivih žensk avtorice Pénélope Bagieu. Poznavanje 

knjige ni pogoj za udeležbo na srečanju. Bralni klub za mlade vodi Polona Palčič. Dogodek bomo povezali z bralno akcijo 

12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje (opolnomočenje žensk). 

torek, 21. marec 2023, ob 10. uri, pri klavirju 

Vse po ljubezni in poeziji diši. Dijaki se ob branju poezije pogovarjajo o čustvih in njihovih razsežnostih. Dogodek je  

organiziran v sklopu Mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2023, ki ga v sodelovanju pripravita  

Goriška knjižnica in dijaki Elektrotehniške in računalniške šole Šolskega centra Nova Gorica, pod mentorstvom ge. 

Bojane Modrijančič Reščič. Dijaki se z recitacijami vključijo tudi v leto 2023, leto Karla Destovnika Kajuha. 

Mladinska uganka meseca marca 

 

Literarni četrtek   

četrtek, 2. marec 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Urška Klakočar Zupančič: Gretin greh: Naj se Bog usmili njene duše, predstavitev knjige. Z avtorico se bo pogovarjala 

Tina Podgornik. Dogodek bomo povezali z akcijo 12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje (opolnomočenje žensk). 

 

Domoznanski večer 

četrtek, 16. marec 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Barbara Baloh in Samanta Kobal: Povej mi zgodbo: strokovna monografija s podpornimi strategijami za ustvarjalno 

pripovedovanje, predstavitev monografije. 

 

Oddelek za leposlovje 

od 1. marca 2023 do 31. marca 2023, na Oddelku za leposlovje 

Sestavi svojo pesem. 21. marca je prvi dan pomladi, ta dan pa obeležujemo tudi svetovni dan poezije. Vabimo vas, da  

iz izrezanih besed sestavite haiku, verz ali kitico o pomladi. 

od 1. marca 2023 do 31. maja 2023, na Oddelku za leposlovje 

Nagradna pomladna križanka za odrasle. Vabljeni k reševanju uganke, v kateri boste morali prepoznati citate iz znanih 

literarnih del. Želimo vam uspešno reševanje in srečo pri žrebu! 

od 1. marca 2023 do 31. marca 2023, na Oddelku za leposlovje 

Slovenski avtor v fokusu: Ob obletnici rojstva Josipa Ostija izpostavljamo njegova dela. Vabljeni k ogledu in branju. 

od 20. marca 2023 do 2. aprila 2023, na Oddelku za leposlovje 

Izpostavljamo: Ob največjem slovenskem športnem prazniku v dolini pod Poncami izpostavljamo gradivo o Planici,  

smučarskih skokih in konstruktorju Stanku Bloudku. Vabljeni k ogledu in branju. 

Bralni klub Na isti strani 

četrtek, 30. marec 2023, ob 17. uri, na Oddelku za leposlovje 

Vabimo vas na tretje srečanje bralnega kluba, na katerem se bomo pogovarjali o romanu Mileva Einstein, 

teorija žalosti avtorice Slavenke Drakulić. Bralni klub vodi Maruša Mugerli Lavrenčič. 

 V MARCU 2023  
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PRIPRAVLJAMO 
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Knjižnična soba pobega: Pobeg pred koncem ali poučna  

in zabavna ekološka dogodivščina v Goriški knjižnici  

sreda, 22. marec 2023, petek, 31. marec 2023, ob 13., 15. in 17. uri 

Vabimo vas na obisk knjižnične sobe pobega – dejavnost iz DGK 2022. 

Potrebna je predhodna prijava na e-naslov: knjiznica.pobega@gkfb.si 

 

Celoletna bralna akcija 12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje 

Na oddelku z leposlovnim gradivom vas lepo vabimo, da se pridružite bralni 

akciji, v kateri vsak mesec izpostavljamo knjige na določeno temo. Med njimi izberite tisto,  

ki vas pritegne, jo preberite, nato pa izpolnite bralno znamenje in ga oddajte v posebno škatlo na oddelku za leposlovje. V 

mesecu marcu bomo prebirali (avto)biografije in biografske romane o ženskah. 

 

Literarno srečanje ob 8. marcu – dnevu žena 2023 

sreda, 8. marec 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Anja Mugerli: predstavitev romana Pričakovanja. Dogodek bo moderirala pesnica Katarina Gomboc Čeh. Dogodek je 

uvrščen v okvir Festivala literature sveta – Fabula 2023: marec 2023 – Fabulin vseslovenski mesec branja.  

 

Predstava Beli zajec, rdeči zajec 

ponedeljek, 13. marec, ob 18. uri, pri klavirju 

Sodelovanje s SNG Nova Gorica v okviru projekta Community Building. 

 

Dogodka ob svetovnem dnevu poezije 

torek, 21. marec 2023, ob 16.30, na Oddelku za leposlovje 

Delavnica pisanja poezije. Ob svetovnem dnevu poezije vas vabimo na prav posebno pesniško delavnico. Sprehodili  

se bomo med knjižnimi policami, izbrali kupček knjig z zanimivimi naslovi in iz njih sestavljali pesmi. 

torek, 21. marec 2023, ob 18. uri, pri klavirju (v primeru lepega vremena lahko tudi v atriju knjižnice) 

Odprto branje ob svetovnem dnevu poezije. Vse ljubitelje pesniške umetnosti vabimo k sodelovanju na odprtem branju. 

Predstavite se lahko s svojo poezijo ali preberete nekaj pesmi svojih najljubših pesnic in pesnikov. 

 

Pravljični večer za odrasle 2023 v Goriški knjižnici 

četrtek, 23. marec 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Pripovedujejo pravljičarji slovenskih splošnih knjižnic ter Tina Podgornik in Polona Palčič iz Goriške knjižnice. Glasbeni 

nastop: Nina Kosovel. 

 

Dogodka v okviru Gregorjevega 2023 

petek, 17. marec 2023, ob 18. uri, v atriju knjižnice 

Spuščanje Gregorčkov. Dogodek pripravljajo: Vrtec Nova Gorica, Krajevna skupnost Nova Gorica, Območna obrtno-

podjetniška zbornica Nova Gorica, Turistično društvo Nova Gorica in Goriška knjižnica. 

sobota, 18. marec 2023, Bevkov trg, v povezavi s Knjižnico semen 

Sejem Od semen, sadik in kmetijskih pridelkov do kulinaričnih izdelkov, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Nova 

Gorica, Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica in Turističnim društvom Nova Gorica.  

 

Ustvarjalne delavnice 

sreda, 22. marec 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Popravljalnica knjig: delavnica popravljanja gradiva. 

Vodi Enisa Brkić. Udeležba na delavnici je prosta, predhodne prijave niso potrebne. 

sreda, 29. marec 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle: izdelovanje rož iz krep papirja z go. Mojco Pergar. Mesta na delavnici so omejena, 

zato so obvezne prijave na: manja.pergar@gkfb.si  

 

Razstave 

od 6. marca 2023 do 31. marca 2023, v osrednjem razstavnem prostoru 

Karmen Vidmar, Simona Žagar, Karin Berce, Goran Gorjup: Deteljica – razstava otroških ilustracij. 

od 6. marca 2023 do 31. marca 2023, v razstavnem prostoru pri klavirju 

Likovna razstava izdelkov otrok Vrtca pri Osnovni šoli Solkan. 

od 1. marca 2023 do 31. marca 2023, na časopisnem oddelku 

Že od daleč zaslišim pismonošo »Slovenka«! 

Razstava o slovenskih ženskih revijah. 

Prijazno vabljeni! 

 V MARCU 2023  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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Dogodki v Krajevni knjižnici Šempeter 

sreda, 8. marec 2023, od 15.00 do 18.30, v Krajevni knjižnici  

Šempeter 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah.  

Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

četrtek, 9. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Gregorjevi ptički: ustvarjalna delavnica za otroke bo potekala pod  

mentorstvom Nadje Čebohin. Delavnico organiziramo v sodelovanju z  

Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško. 

četrtek, 23. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Nedo Mikuž. 

petek, 24. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Na tretjem srečanju bralne skupine Bralci na placu se bomo pogovarjali o knjigi Murva Fabianijevih, avtorja Renata Ferrarija. 

 

Dogodki v Krajevni knjižnici Miren 

petek, 3. marec 2023, od 14.00 do 18.00, v Krajevni knjižnici Miren 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah. Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

četrtek, 9. marec 2023, ob 16. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Ustvarjalna delavnica za odrasle: izdelovanje voščilnic z Natašo Susič. 

petek, 10. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Pravljična urica za otroke z Megi Rožič. 

ponedeljek, 27. marec 2023, ob 16.30 uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Pravljična urica za otroke z Nedo Mikuž. 

četrtek, 30. marec 2023, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Potopisno predavanje Okoli Bele gore (Mont Blanc) in prečenje Belih gora (Lefka Ori na Kreti). 

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Solkan 

sreda, 15. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Solkan 

V čarobni svet pravljice bomo vstopili s pravljičarko Dolores Komjanc. 

 

Dogodka v Krajevni knjižnici Deskle 

četrtek, 9. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Deskle 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Marjo Dolhar Batistič.  

četrtek, 16. marec 2023, od 15.30 do 18.00, v Krajevni knjižnici Deskle 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah. Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

 

Dogodki v Krajevni knjižnici Kanal 

torek, 14. marec 2023, od 13.00 do 18.00, v Krajevni knjižnici Kanal 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah. Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

torek, 21. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Kanal 

Pravljična urica za otroke. 

torek, 28. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Kanal 

Predavanje Ohranimo mladostno srce, v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja za Severno Primorsko. Predavala bo  

Cvetka Melihen Bartolič, dr. med. 

 

Dogodka v Krajevni knjižnici Bilje 

sreda, 1. marec 2023, od 15.00 do 18.00, v Krajevni knjižnici Bilje 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah. Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

sreda, 22. marec 2023, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Bilje 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Nedo Mikuž. 

 

Dogodka v Krajevni knjižnici Branik 

četrtek, 9. marec 2023, od 11.00 do 18.00, v Krajevni knjižnici Branik 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah. Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

četrtek, 16. marec 2023, ob 18.15, v Krajevni knjižnici Branik 

Na drugem srečanju Bralnega krožka Branik se bomo pogovarjali o knjigi Resnica ima tvoje oči avtorja Sama Ruglja. 

četrtek, 30. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Branik 

Ustvarjalna delavnica za vse generacije: Barvanje pirhov oz. marmoriranje stiropornih ali plastičnih jajčk. 

 

Dogodka v Krajevni knjižnici Prvačina 

ponedeljek, 6. marec 2023, od 11.00 do 16.00, v Krajevni knjižnici Prvačina 

Knjižnica semen bo tudi letos zaokrožila po krajevnih knjižnicah. Vabljeni vsi, ki bi si radi izposodili ali darovali domača semena. 

ponedeljek, 20. marec 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Prvačina 

Pravljična urica za otroke in ustvarjalna delavnica. Vodi pravljičarka Ljuba Krušič. 

 

Prijazno vabljeni! 

 V MARCU 2023  

V KRAJEVNIH  

KNJIŽNICAH ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 

 


