
PROGRAM

Odprtje projekta s Fejmiči in Andrejem Velkavrhom
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 18.00 na ploščadi med knjižnico in arhivom.

Komika Gašper Bergant in Žan Papič, avtorja znanega slovenskega 
podkasta Fejmiči, se bosta z Andrejem Velkavrhom pogovarjala o Dnevih 
Goriške knjižnice in ekologiji.

Začetek literarnega natečaja na temo "ekologija"
Natečaj je namenjen osnovnošolcem in dijakom na Goriškem, potekal 
pa bo v jesenskem času 2022.   

Čistilna akcija v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami 
na Goriškem: Za lepši jutri najprej počisti pred svojim pragom
V torek, 6. 9. 2022, od 10.30 do 11.30 na lokacijah posameznih šol, 
ki sodelujejo v akciji.

Voden ogled Zbirnega centra CERO Nova Gorica (Stara Gora): 
ravnanje z odpadki in pomen njihovega urejanja 
V torek, 6. 9. 2022, ob 16.45 v Zbirnem centru CERO Nova Gorica 
(Stara Gora). 

Organiziran je brezplačni avtobusni prevoz v zbirni center in nazaj. 

Odhod z avtobusne postaje v Novi Gorici je ob 16.30, prihod na 
izhodišče pa po ogledu zbirnega centra, predvidoma ob 18. uri.
Soorganizatorja dogodka: Komunala Nova Gorica d. d. in Nomago d. o. o.  

Knjižnična soba pobega: Pobeg pred koncem ali poučna in 
zabavna ekološka dogodivščina v Goriški knjižnici
Od torka, 6. 9. 2022, do četrtka, 8. 9. 2022, od 14.00 do 19.00 
(zadnji vstop ob 18.00). 

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

Eko torek za otroke: pravljična urica za otroke  
na temo "ekologija"
V torek, 6. 9. 2022, ob 17.00 v pravljični sobi ali na Oddelku za 
cicibane oziroma v atriju Goriške knjižnice.

Delavnica: Zelišča in izdelava naravne kozmetike
V sredo, 7. 9. 2022, ob 17.00 ob Kornu v Novi Gorici (točka Mobilet).  

Delavnico vodi Darja Rojec. Potrebne so predhodne prijave na e-naslov: 
emanuela.blazko@gkfb.si. Prijave zbiramo do 7. 9. 2022, do 12.00.   



DNEVI GORIŠKE KNJIŽNICE
Organizatorji in soorganizatorji
• Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
• Komunala Nova Gorica d. d.
• Mestna občina Nova Gorica
• Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola Nova Gorica
• Univerza v Novi Gorici: Fakulteta za naravoslovje in Fakulteta za znanosti o okolju
• Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Krajevna enota Nova Gorica
• Zveza kulturnih društev Nova Gorica

Donatorji
• Copigraf Faganelj d. o. o.
• Delavska Hranilnica d. d. Ljubljana
• Epistola, založništvo, d. o. o.
• Gostol-Gopan d. o. o.
• Grafenauer založba, založniška dejavnost d. o. o.
• HIT hoteli, igralnice, turizem d. d. Nova Gorica
• Insis informacijski sistemi d. o. o.
• Instalacije Furlan d. o. o.

BODI DRUGAČEN, ŠIRI SI OBZORJE. 
PRIDI! NE BO TI ŽAL!
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Predavanje in delavnica: Hiške za koristne organizme
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 17.00 v Goriški knjižnici (pri klavirju).

Vodi Rosana Vrh Makarovič.
Soorganizator dogodka: Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola 
Nova Gorica

Koncert: Elvis Jackson
V četrtek, 8. 9. 2022, od 19.00 do 20.30 na ploščadi med knjižnico 
in gledališčem.

Nagradni koncert za učence in dijake, sodelujoče v čistilni akciji Za lepši 
jutri najprej počisti pred svojim pragom.

Pohod po Gozdni učni poti Panovec 
V petek, 9. 9. 2022, ob 17.00 na izhodišču učne poti (Ajševica).  

Soorganizator dogodka: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Tolmin, Krajevna enota Nova Gorica

Predavanje o invazivnih rastlinah in živalih dr. Christine 
Paparokidou
V petek, 9. 9. 2022, ob 17.00 v Goriški knjižnici (pri klavirju).  
Prevajanje v slovenščino je zagotovljeno. 

Soorganizatorici dogodka: Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi 
Gorici in Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici  
 

Delavnica v Mojstrovalnici na temo "ekologija"
V petek, 9. 9. 2022, ob 18.00 v Mojstrovalnici Goriške knjižnice. 

Potrebne so predhodne prijave na e-naslov: mojstrovalnica@gkfb.si.

Ekološke delavnice na doživljajskem igrišču ob Kornu
Vsako soboto do 30. 9. 2022, v popoldanskem času, v smrekovem 
gozdičku med potokom Koren in pešpotjo na Kapelo.

Otroci in mladostniki na doživljajskem igrišču, ki je odprto vsak dan, 
gradijo igrala, hiške, skulpture, glasbila in druge predmete iz naravnih 
materialov. Tako so skozi igro spodbujeni k uporabi domišljije ter 
aktivnemu preživljanju prostega časa v stiku z naravo. V naslednjih tednih 
bomo v povezavi s Knjižnico semen uredili tudi naš vrtiček.

Več na Facebook profilu Zeleni kiosk Mobilet.

INFORMACIJE
www.gkfb.si        goriška knjižnica              goriska_knjiznica

• Knjigoveznica Ličen, Edvin Ličen s. p.
• MM-BIRO d. o. o.
• Nomago d. o. o.
• OLLO Audio d. o. o.
• RVG ENA d. o. o.
• SENG d. o. o.
• STOPA d. o. o.


