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torek, 12. maj 2015, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke v okviru projekta Bralnice  
pod slamnikom: Beli golobi - vsi otroci si zaslužijo mir. 
torek, 19. maj 2015, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Ura pravljic 
torek, 26. maj 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Pravljica in delavnica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 

 
sreda, 13. maj 2015, ob 17. uri, pri klavirju  
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
sreda, 27. maj 2015, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 

 
četrtek, 14. maj 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Klemen Košir: Kruh moj vsakdanji, predstavitev knjige 
četrtek, 28. maj 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Tomo Podstenšek: Sredi pajkove mreže, predstavitev knjige 

od 1. maja do 31. maja 2015, v Kotičku za mlade na mladinskem oddelku 
Zaljubljeno pomladansko branje 
četrtek, 14. maj 2015, ob 9. uri, v atriju knjižnice 
Še ena vojna ali življenje je treba živeti (prireditev v okviru projekta Bralnice pod slamnikom).  
Ob zaključku aktivnosti sledi srečanje učencev in dijakov s pisateljema Alenom Meškovićem in  
Damijanom Šinigojem. 
četrtek, 21. maj 2015, ob 10. uri, v atriju ali v dvorani knjižnice 
Mladi levi prvič v knjižnici (prireditev v okviru projekta Bralnice pod slamnikom). 
Ob zaključku aktivnosti sledi srečanje otrok vrtca Julke Pavletič Solkan in enote Najdihojca s 
pisateljem Žigom Gombačem. 

torek, 12. maj 2015, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
FUDŠ Nova Gorica v sodelovanju s Kariernim centrom FUDŠ in Goriško knjižnico organizira 
predavanje:  
»Na kakšen način že med študijem postati iskan kader?« 
V okviru akademskega večera bo predstavljeno tudi, kako brezplačna študijska programa 
Uporabne družbene študije in Medkulturni menedžment skrbita, da študente čim bolje  
pripravita na konkurenčni trg dela. 

od 11. maja 2015 do 30. maja 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 
Slikarji iz Dubne. Razstavo pripravljajo g. Bojan Bratina in g. Milovan Valič, v sodelovanju 
z dijaki Gimnazije Nova Gorica. 
od 11. maja 2015 do 30. maja 2015, v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava v sklopu projekta Bralnice pod slamnikom: Mladi levi prvič v knjižnici.  
Razstavljajo otroci vrtca Julka Pavletič Solkan in enote Najdihojca. 
od 18. maja 2015 do 30. maja 2015, v prostorih Goriške knjižnice 
Potujoči cvet Srebrenice, v okviru spominskega projekta: »20 let genocida v Srebrenici.«  
Častni pokrovitelj obeleževanja spomina na 20. obletnico genocida v Srebrenici je  
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
od 1. julija 2014 do 31. decembra 2015, na mladinskem oddelku 
Goriška knjižnica, mladinski oddelek: Razstava kakovostnih mladinskih knjig nagrajenih s 
priznanjem Zlata hruška. 
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