
Spremljajte nas: www.ng.sik.si / www.facebook.com/Goriska.knjiznica / www.pinterest.com/gkfbng/ Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica / (05) 330 91 00 / goriska.knjiznica@ng.sik.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. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

od 1. julija 2015 do 31. avgusta 2015, Kotiček za mlade na mladinskem oddelku 

Mladinske dejavnosti: »Mini« nagradna bralna značka: Sproščeno poletno 

branje. V juliju in avgustu 2015 začnemo z zbiranjem šolskih potrebščin za otroke Materinskega 

doma in za Center Žarek. 

 

četrtek, 6. avgusta 2015, ob 20. uri, v atriju knjižnice 

Predstavitev knjige: Karl Bonutti: Med izbiro in zgodovino; spomini goriškega Slovenca.  

Literarni večer organizirata Goriška knjižnica v sodelovanju z Goriško Mohorjevo družbo.  

V primeru slabega vremena bo prireditev pri klavirju. 

od 29. junija 2015 do 10. avgusta 2015, v osrednjem razstavnem prostoru  

Sebastjan Peršolja: Meditacija, razstava likovnih del. 

od 1. julija 2015 do 3. avgusta 2015, pri klavirju 

Razstava: »FD – FABIANI Dizajn«. Pripravljajo jo Mestna občina Nova Gorica in Fakulteta za 
dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem, v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta 

Bevka Nova Gorica. Razstava sodi v okvir Fabianijevega leta 2015.  

Otvoritev razstave bo v sredo, 01. 07. 2015, ob 18. uri, pri klavirju. 

od 1. julija 2015 do 31. julija 2015, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. 

od 11. avgusta 2015 do 4. septembra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru  

Razstava Rezbarskega, intarzijskega in restavratorskega društva Solkan (RIRDS). 

od 3. avgusta 2015 do 31. avgusta 2015, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku  

Razstava Ustanove »Mali vitez«: Ročna dela malih vitezov Primorske. 

od 11. maja 2015 do 31. decembra 2015, v vitrinah pri klavirju 

Goriška knjižnica, domoznanski oddelek: razstava fotografij: 15 let knjižnične stavbe. 

od 1. julija 2014 do 31. decembra 2015, na mladinskem oddelku 

Goriška knjižnica, oddelek za mladino: Razstava kakovostnih mladinskih knjig nagrajenih s  

priznanjem Zlata hruška. 

v času odprtosti bazena, Mestno kopališče Nova Gorica 

V poletnem času vabljeni k branju tudi na bazenu. 

 

od 1. julija 2015 do 31. avgusta 2015, v pritličju knjižnice 

Vrečke presenečenja: v vsaki bo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev Goriške knjižnice. 

Za odrasle in mladino. 

Vabljeni k branju. 

Razstave 
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