
ponedeljek, 15. april 2019
Odprtje 13. Goriških dnevov knjige
Nastop otrok enote Julke Pavletič Solkan 
(Vrtec Nova Gorica)
Nastop Twirling-mažoretnega društva Nova Gorica
Uvodna nagovora dr. Klemna Miklaviča, župana 
Mestne občine Nova Gorica, in Irene Škvarč, 
direktorice Goriške knjižnice 
Glasbeni nastop Matije Bolčine in Mare Rogelja

Na ploščadi 
med knjižnico in 
arhivom, 
ob 12.00
(v primeru dežja v 
knjižnici pri klavirju)

(R)evolucija knjižnice
Ogled kratkega filma Knjižnica na travniku, ki mu 
sledi pogovor o tem, kako smo s knjig prešli na 
bralnike in kako smo iz glasbene sobe ustvarili 
makerspace. Je knjižnica mračna skladovnica 
knjig ali odprta/svetla/ustvarjalna častilka znanja?

Z nami bodo zanimivi nekdanji in sedanji akterji pri 
razvoju naše knjižnice. Pridruži se še ti!

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, 
v dvorani

torek, 16. april 2019
Mojstrovalnica 
Za vse ljubitelje sodobne tehnologije bo 
Mojstrovalnica odprta tudi ta dan.

Goriška knjižnica, 
od 12.00 do 19.00, 
Mojstrovalnica

Knjižna čajanka z Romeom in Julijo
Pogovor in branje dramskega dela ter ogled 
šolske knjižnice in čitalnice.
Dogodek organizirata Knjižničarski krožek 
Osnovne šole Šempas in Literarni krožek 
Gimnazije Nova Gorica.

Knjižnica Gimnazije 
Nova Gorica, 
ob 12.45

Pravljično srečanje Odpri oči! 
Dijaki slovenskega licejskega pola Gregorčič-
Trubar in Klasičnega liceja Dante Alighieri iz Gorice 
pripovedujejo pravljice. V sklopu Tedna otroške 
literature Librilliamo. 
Dogodek organizirajo NŠK – Feiglova knjižnica, 
Centro Studium Gorizia in Goriška knjižnica.

Goriška knjižnica, 
ob 17.00, 
v pravljični sobi

Pogovor o slovničarstvu in jezikovnem sveto-
vanju ob izidu zbornika Škrabčevi dnevi 10 
(Univerza v Novi Gorici, 2018)
Dogodek organizira Univerza v Novi Gorici.

Galerija Frnaža 
Nova Gorica, 
ob 18.00

Predavanje: Živali v umetnosti srednjega 
veka na Slovenskem
Predavanje iz cikla večerov ob razstavi O živalih in 
ljudeh. Predava dr. Ana Krevelj, ZVKDS OE Novo 
mesto. Dogodek organizira Goriški muzej.

Grad Kromberk, 
ob 19.00

sreda, 17. april 2019
Knjižne POPslastice, pogovor z Raiven
Pogovor bo vodila Tina Podgornik.

Goriška knjižnica, 
ob 13.00, 
pri klavirju

Predstavitev knjige Darinke Kozinc: Krpanke
Z avtorico se bo o knjigi pogovarjala dr. Megi 
Rožič. V pogovoru bo sodelovala Cirila Pregelj 
iz Mirna, v kulturnem delu pa solopevec Domen 
Kozinc ob klavirski spremljavi Mirjam Furlan.
Dogodek sooblikujeta mag. Darinka Kozinc in 
Goriška knjižnica.

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, pri 
klavirju

Predavanje Barbare Borčić: 
Samoorganiziranje v umetnosti ali Kjer se 
srečata umetniška in teoretska praksa
V okviru Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo. 
Dogodek organizirata Kulturni dom Nova Gorica in 
Mestna galerija Nova Gorica.

Mestna galerija 
Nova Gorica, 
ob 19.00

Gledališka predstava: Nekaj ljudi išče srečo 
in crkne od smeha
Gledališka predstava po romanu Sibylle 
Berg. Režija Eva Nina Lampič, prevajalka in 
dramaturginja Urška Brodar. 
Člani Goriške knjižnice imajo ob predložitvi 
članske izkaznice popust pri nakupu vstopnice za 
predstavo.

SNG Nova Gorica, 
ob 19.00, 
mali oder

Cena vstopnice:
redna cena: 13 €, 
s popustom: 11 €.
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pester

super

Pridi k nam
na kavo.

Podarimo ti 
torbico.

Oglej si 
predstavo: 11 € 

(namesto 13 €).

Podarimo 
ti odpisane 

knjige.

KUPON – brezplačna kava 
v Goriški knjižnici

KUPON – včlani se v knjižnico 
in prejmi darilo

KUPON – predstava Nekaj ljudi 
išče srečo in crkne od smeha v 

SNG Nova Gorica

KUPON – odpisane knjige odnesi 
brezplačno

dogodki za vse starosti:Predstavitve knjig,delavnice,glasba,
film,

pogovori,razstave.VSI DOGODKI SO brezplačnI.

Pridi v knjižnico na

brezplačno kavo! 

Izpolni anketo.  Vsak dan te čakajo super nagrade !

www.gkfb.si
goriška knjižnica Medijski pokrovitelj

13. goriški
dnevi knjige

   POKAŽI SE!

15.‒19. april 2019

13. goriški
dnevi knjige

15.‒19. april

Pred tabo je zgibanka že 13. Goriških dnevov knjige.
Prepričani smo, da boš tudi letos našel/-la nekaj zase, saj 
smo poskrbeli za vse – od najmlajših do mladine in odraslih. 
Moči smo v knjižnici združili z več kot 40 sodelujočimi 
organizacijami in posamezniki. Udeležiš se lahko predstavitev 
knjig, predavanj, delavnic, branja pravljic, glasbenih in filmskih 
dogodkov ter razstav. Vabljen/-a, da se pokažeš v knjižnici in 
podpreš lokalno ustvarjanje!

Za lažje ”krmarjenje” med dogodki so vam v pomoč sledeči znaki:

Dogodek v Goriški knjižnici
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Odrasli

Dogodek drugje
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vprašalnik za 60 sekund* 
Kaj bi pa ti izbral/-a? 

Izpolni, prinesi v knjižnico in se 
poteguj za super nagrade. 
Žrebamo vsak dan od 15. do 19. aprila 2019!

Ime in priimek

Osebne podatke bomo uporabili samo za obvestilo o morebitni nagradi.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

E-pošta ali gsm

13. goriški
dnevi knjige

15.‒19. april 2019

*

knjižnica   knjigarna

knjiga   e-bralnik

dnevno časopisje  revija

centralna knjižnica  bibliobus

knjigomat   knjižničar

slovenski avtorji   tuji avtorji

dogodki za   dogodki za odrasle
otroke/mladino   

lahko branje   zahtevno branje

leposlovje  strokovno gradivo

kava   čaj

branje v tišini   branje ob glasbi

poezija   proza

Goriški dnevi knjige  ležanje na kavču
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KUPON – brezplačna kava 
v Goriški knjižnici

1 kupon = 1 kava/osebo

Kupon velja v času 
Goriških dnevov knjige.

Velja za nove člane in člane, 
ki v času Goriških dnevov 
knjige podaljšujejo svoje 

članstvo v Goriški knjižnici.

V aprilu 2019 podarjamo 
odpisane knjige.

1 kupon = do 5 knjig/osebo

Velja samo za nakup vstopnice 
za predstavo v sredo, 

17. aprila 2019, ob 19.00.

Za nakup s popustom morate 
predložiti člansko izkaznico 

Goriške knjižnice.

KUPON – včlani se ali podaljšaj 
članstvo in prejmi darilo

KUPON – predstava Nekaj ljudi 
išče srečo in crkne od smeha v 

SNG Nova Gorica

KUPON – odpisane knjige 
odnesi brezplačno

INFORMACIJ
več

PROGRAMA
ustvarjalci

ANKETO
izpolni

četrtek, 18. april 2019
Delavnica risanja stripa za srednješolce z 
Ivanom Mitrevskim

Goriška knjižnica, 
ob 17.00, 
v dvorani knjižnice

Predstavitev zbornika Literarnega kroga 
Kulturnega društva Slavec Solkan: Pisano 
V okviru VII. Goriških literarnih prepletanj 2019.
V programu sodelujejo: Stana Boštjančič, Ida 
Mavrič Koršič, Tanja Mervič, Danijela Milašinović, 
Roza Pajntar, Marina Pintar, Irena Rovšček, 
Zdenka Šfiligoj, Marija Švagelj, Majda Zgonik in 
tolkalec Gal Furlan.
Dogodek organizirata ZKD Nova Gorica in Goriška 
knjižnica v sodelovanju z JSKD Nova Gorica in 
Kulturnim društvom Slavec Solkan.

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, 
pri klavirju 

Odprtje dopolnjene gostujoče razstave: 
O živalih in ljudeh 
Rastava Etnografskega muzeja iz Zagreba 
Dogodek organizira Goriški muzej.

Grad Kromberk, 
ob 19.00

Predavanje dr. Primoža Turka: Descartesovo 
razumevanje človeka
Dogodek organizira Društvo humanistov Goriške.

Carinarnica, 
ob 19.30

petek, 19. april 2019

Predstavitev slikanice Magde Vremec Ragusi  
in Kristine Hoffmann: Pravljica za račko 
Pravljico bo pripovedovala Nevenka Vrančič.

Goriška knjižnica, 
ob 17.00, 
pri klavirju oziroma 
v atriju knjižnice

Odprtje 13. bralne 
sezone Primorci beremo 
z dr. Miho Mazzinijem in 
Carmen L. Oven

Goriška knjižnica, 
ob 18.30, 
v atriju knjižnice

Do zvezd in nazaj  
Moya v Goriški knjižnici, glasbeni nastop ob 
zaključku 13. GDK in v Noči knjige 2019
 

Goriška knjižnica, 
ob 20.00, 
v atriju knjižnicePr
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PROGRAM
v notranjosti

UGODNOSTI

pester

super

DRUŠTVO
HUMANISTOV
GORIŠKE

razstave v času 13. GDK
Razstava: Otrok z avtizmom v svetu pravljic
Razstavni prostor na mladinskem oddelku, od 8. 4. do 19. 4. 2019 
Pripravili učenci Osnovne šole Kozara Nova Gorica.

Razstava ilustracij Ivana Mitrevskega in Michele Occhi: 
Pravljični svinčniki
Osrednji razstavni prostor, od 15. 4. do 30. 4. 2019
Pripravili: NŠK – Feiglova knjižnica, Centro Studium Gorizia, Kulturni dom 
Gorica in Goriška knjižnica.

spremljevalni dogodki v času 13. GDK

Mag. Darinka Kozinc in Ljuba Krušič bosta pripovedovali zgodbe 
najmlajšim. 
Goriški literarni ustvarjalki, članici Goriškega literarnega kluba Govorica, 
bosta v času Goriških dnevov knjige obiskali vrtec v Štandrežu ter krajevni 
knjižnici Šempeter in Kanal.

Pokrovitelji Noči knjige 2019 v Goriški knjižnici:
OKREPČEVALNICA

GOL BAR
NOVA GORICA

Kulturno društvo 
Slavec Solkan

13. goriški
dnevi knjige

15.‒19. april

OSNOVNA ŠOLA
KOZARA

V GORIŠKI KNJIŽNICI 2019
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