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Otroški torki 
torek, 6. junij 2017, ob 17. uri, na Bevkovem trgu, v primeru slabega  
vremena v Goriški knjižnici, na oddelku za cicibane 
Ustvarjamo Novo Gorico v malem, pravljica z ustvarjalno delavnico  
za otroke. Vodita Manja Pergar in Polona Palčič. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev festivala Mesto knjige 2017. 
sreda, 7. junij 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Pravljica in delavnica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 13. junij 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Đorđević. 
torek, 20. junij 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Pravljica in delavnica za otroke v okviru projekta Evropske pravljice. 
torek, 27. junij 2017, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 
 

Ustvarjalne srede 
sreda, 28. junij 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević. 
 
 
 

Literarni četrtki  
četrtek, 8. junij 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Boštjan Šifrar: K talibanom in piratom, predstavitev knjige. 
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev festivala Mesto knjige 2017. 
četrtek, 15. junij 2017, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 
Artnik Knibbe Tjaši - Sarabaj: Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago),  

850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline, predstavitev knjige. 

 

 

Mladinske dejavnosti 
od 22. marca 2017 do 21. junija 2017: Mini nagradna bralna značka - za otroke in  

mladino od 9 do 18 let: »Zaljubljeno spomladansko branje«. Nadaljujemo pa tudi s  

programom prireditev v okviru Bralnic pod slamnikom. Več v letakih, ki bodo na voljo v Kotičku za 

mlade.  

 
 

Razstave 

od 5. junija 2017 do 30. junija 2017, v osrednjem razstavnem prostoru  

Europe Direct Slovenija v sodelovanju z Europe Direct Goriška: RRA SEVERNE PRIMORSKE 
d.o.o. Nova Gorica: 25 let mednarodnega priznanja Republike Slovenije s strani članic Evropske 
unije, razstava. 

od 5. junija 2017 do 16. junija 2017, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Razstava likovnih del otrok, ki so se udeležili Likovne šole diplomirane slikarke Kristine Vencelj. 

 
 

Predstavitev sekcije IBBY za mladinsko književnost  s Tilko Jamnik 
četrtek, 1. junij 2017, ob 14. uri, v dvorani knjižnice 

Predstavitev sekcije IBBY za mladinsko književnost s Tilko Jamnik. 

Dogodek je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljem, knjižničarjem ter vsem, ki jih 

tema zanima. 
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