
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. 

 
 
 
 
 
Radovedni ponedeljki 
ponedeljek, 3. oktober 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Šola čustvene inteligence, Leo Ivandič: Kaj morate vedeti o sebi 
in svojih »tastarih«, predavanje. 
ponedeljek, 24. oktober 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Walk Fearless, Agni in Gregor: »Pusti strah, sledi srcu!« Transformativno potopisno  
predavanje. 

 
Otroški torki 
torek, 4. oktober 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina. 
torek, 11. oktober 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Predstavitvena delavnica Brainobrain za otroke. 
torek, 18. oktober 2016, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga Đorđević. 
torek, 25. oktober 2016, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Pravljica v španskem jeziku z go. Alenko Vižin. 
 

Ustvarjalne srede 
sreda, 19. oktober 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 

 
Predstavitev knjige  Skrivnostni Sabotin in lutkovna predstava Melje, melje mlinček 
sreda, 5. oktober 2016, ob 18. uri, pri klavirju 
Predstavitev knjige Skrivnostni Sabotin. Knjigo bosta predstavila Mitja Močnik in Bogdan Potokar. 
sreda, 12. oktober 2016, ob 17. uri, pri klavirju 
Vrtec Nova Gorica: Melje, melje mlinček, lutkovna predstava za otroke.  
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob Lutkovnem letu 2016. 
 

Literarni četrtki  
četrtek, 6. oktober 2016, ob 18. uri, dvorana knjižnice 
Mirela Smajić Zuber, Suzana Grau: »Potovanje Opolnomočenja za Ženske.« Mirela Smajić Zuber, predstavnica  
založbe Primus, in Suzana Grau, akademska igralka in ustanoviteljica Aluna Templja, se bosta pogovarjali o Ženski 
moči in Ženskih krogih, ki so glavna nit knjig avtoric HeatherAsh Amara: Izurite se v božansko bojevnico in  
Anite Diamant: Rdeči šotor. 
četrtek, 13. oktober 2016, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Predstavitev knjige Mladost v objemu gora: Tamarine pesmi. Knjigo bodo predstavili g. Alojz Likar in  
g. Bojan Bratina. 
četrtek, 27. oktober 2016, ob 18. uri, pri klavirju  
Tone Partljič: Nebesa pod Pohorjem, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo o knjigi pogovarjal g. Orlando Uršič, urednik 
založbe Litera. 

 

Bukvaklepet 
četrtek, 20. oktober 2016, ob 18. uri, pri klavirju 

Klepet o knjigi: Karl Ove Knausgård: Moj boj. 

 

Mladinske dejavnosti 

četrtek, 6. oktober 2016, ob 12. uri, pri klavirju 

Predstavitev knjige Ane Baš: Lačna življenja. Z avtorico se bo o knjigi pogovarjala ga. Klinar, socialna pedagoginja. 

Dogodek je namenjen učencem višjih razredov osnovnih šol ter srednješolcem in vsem, ki jih tema zanima. 

od 1. oktobra 2016 do 1. decembra 2016, v Kotičku za mlade 

Mini nagradna bralna značka - za otroke in mladino od 9 do 18 let: »Barvito jesensko branje.« 

 

Razstave 
od 20. septembra 2016 do 7. oktobra 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Andrej Trampuš: ART DECO STYLE, razstava barvnih tiskov. 

od 10. oktobra 2016 do 28. oktobra 2016, v osrednjem razstavnem prostoru 

Europe Direct Maribor - ED Maribor: Begunec, migrant, človek. 

Razstava prikazuje ukrepe, ki jih je predlagala Evropska komisija za boljše upravljanje azilnega sistema  

in učinkovitejše obravnave nedovoljenih migracij. 

od 10. oktobra 2016 do 28. oktobra 2016, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Učenci podaljšanega bivanja Osnovne šole Dornberk, pod mentorstvom Leonide Gregorič: Otroški knjižni  

junaki - lutke. 

Razstava je uvrščena v sklop prireditev ob lutkovnem letu 2016. 
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