JUNIJ, JULIJ
Otroški torki
torek, 11. junij 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi
Zaključna prireditev pravljičnih uric.
Dogodek je odprt za vse.

IN AVGUST 2019

Mladinske dejavnosti
od 22. marca 2019 do 21. junija 2019, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 14 let: »Dehteče pomladno
branje.«
od 22. junija 2019 do 21. septembra 2019, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let: »Poletno počitniško branje.«
Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.

Razstave
od 1. junija 2019 do 8. junija 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava otroških in mladinskih knjig Nataše Konc Lorenzutti in knjig z ilustracijami Ane Zavadlav.
od 10. junija 2019 do 28. junija 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava likovnih izdelkov udeležencev likovne šole dipl. Slikarke Kristine Vencelj.
od 4. junija 2019 do 28. junija 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Marjan Polanc: Ustvarjanje v kamnu. Klesanje skulptur, reliefov in posod iz kamna.
od 29. junija 2019 do 30. avgusta 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Jože in Ines Ropoša in Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica, v sodelovanju z Društvom soška
fronta Nova Gorica: Filatelistična in kartofilska razstava o patru Stanislavu Škrabcu in
Frančiškanskem samostanu Kostanjevica.
od 29. junija 2019 do 31. julija 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Likovna razstava Male likovne akademije UNITRI Nova Gorica.
od 5. avgusta 2019 do 30. avgusta 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Likovna razstava Nade Zuza.
Bologna po Bologni v Goriški knjižnici
ponedeljek, 3. junij 2019, ob 14. uri, pri klavirju
Obiskali nas bosta ilustratorka Ana Zavadlav, udeleženka posebne ilustratorske razstave na
letošnjem sejmu v Bologni in pisateljica Nataša Konc Lorenzutti.
Novosti letošnjega sejma v Bologni bo predstavila mag. Tilka Jamnik.

Pravljično srečanje skupine Librilliamo in Osnovne šole Kozara
torek, 4. junij 2019, ob 10.30, v pravljični sobi
Dijaki iz projekta Librilliamo se bodo letos pridružili festivalu Mesto knjige in v Goriški knjižnici
Franceta Bevka pripravili pravljično srečanje z učenci Osnovne šole Kozara. Na srečanju bodo dijaki
brali pravljice v slovenščini, pripovedovali pravljice brez besed in izvedli animacijo
z vključitvijo osnovnošolcev iz publike.
Pri projektu Librilliamo, ki ga vodi društvo Centro Studium iz Gorice (Italija), sodeluje skupina
petdesetih dijakov.
V okviru projekta so se dijaki naučili pripovedovati pravljice in te sedaj predstavljajo po vrtcih,
osnovnih šolah, v bolnišnicah, na festivalih in podobnih prireditvah.
Društvo je tudi glavni organizator goriškega Tedna otroške literature Librilliamo, ki ga oblikujejo
in izvajajo višješolci v sodelovanju s številnimi goriškimi ustanovami.

Knjižnica na bazenu
V času kopalne sezone 2019 vabljeni k branju tudi na bazenu Mestnega kopališča Nova Gorica.
Vrečke presenečenja
Od 1. julija 2019 do 31. avgusta 2019, v Goriški knjižnici
Vrečke presenečenja: v vsaki bo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev Goriške knjižnice.
Vabljeni k branju.
Spremljajte nas: www.gkfb.si / www.facebook.com/Goriska.knjiznica / www.pinterest.com/gkfbng/ Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica / (05) 330 91 00 / goriska.knjiznica@gkfb.si
Dogodki so brezplačni in odprti za vse. / Pridružujemo si pravico do spremembe programa. / Za izobraževanja je obvezna prijava zaradi omejenega števila. / Razstave se podirajo zadnji dan trajanja razstave v času odprtosti knjižnice.

