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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 4. december  2017, od 17.  do 19. ure, v dvorani knjižnice 

Bonton – ključ do vključenosti v odnose?, predavanje in delavnica.  
Delavnico bosta vodili ga. Milena Finc, mag. zakonskih in družinskih študij ter dipl. socialna 
delavka in ga. Lara Samoljenko, dipl. biopsihologinja. 
Dogodek sodi v sklop prireditev ob »Ta veselem dnevu kulture 2017«. 

 
Otroški torki 

torek, 5. december 2017, ob 17. uri, oddelek za cicibane 

V okviru projekta Slovenski novoletni okrasek, bodo otroci na oddelku za cicibane krasili novoletno jelko. 
torek, 12. december 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Gledališče Smejček: Snežna kraljica, gledališka predstava za otroke. 
torek, 19. december 2017, ob 17. uri, oddelek za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
 

Ustvarjalne srede 

sreda, 6. december 2017, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle z go. Ano Đorđević. 
sreda, 20. december 2017, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle z go. Anko Krpan Skomina. 

 
Literarni četrtki  

četrtek, 7. december 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

Goriške poti Frana Erjavca ob 130. obletnici njegove smrti. 

V programu sodelujejo Darja Kolavčič ter učenci Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica, učenci Glasbene šole  

Nova Gorica in bralci Andrej Golob, Melanija Kerševan in Irena Zuljan. Program je pripravila Marija Mercina, ki bo  

dogodek tudi povezovala. 

četrtek, 14. december 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

Predstavitev zbornika: Narodu Gorico novo bomo dali v dar : ob sedemdesetletnici Nove Gorice. Zbornik je uredil  

dr. Branko Marušič. 

 
Mladinske dejavnosti 

od 23. septembra do 21. decembra 2017, v Kotičku za mlade  

Jesen je tu in mladinska mini bralna značka začenja nov cikel z naslovom »Otožno jesensko  

branje.« Mlade med 9. in 18. letom vabimo, da preberejo štiri poljubne knjige, izpolnjeno zgibanko oddajo v Kotičku 

za mlade in počakajo nagrado. 

 

Razstave 

od 20. novembra 2017 do 2. decembra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru 

Srečko Maček in Janja Jedlovčnik: Celjski 87. pehotni polk, razstava. 
Razstava sodi v okvir prireditev ob dnevu splošnih knjižnic 2017, pod tematski sklop Zgodovina in zanimivosti  
mojega kraja.  
od 4. decembra 2017 do 5. januarja 2018, v osrednjem razstavnem prostoru in na mladinskem oddelku 

Darilo slovenske arhitekture: Edvard Ravnikar, razstava.  

Zbirka spominkov in poslovnih daril Darilo slovenske arhitekture: Edvard Ravnikar je tretja po vrsti in je nastala v  

sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Izdelke so oblikovali študenti 1. in 
2. letnika podiplomskega študija industrijskega oblikovanja pod mentorstvom prof. Vladimirja Pezdirca, doc. Lidije 

Pritržnik in izr. prof. Jureta Miklavca na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje. 

Odprtje razstave: v ponedeljek, 4. decembra 2017, ob 17.30 v prostorih Goriške knjižnice, pri klavirju.  
Odprla jo bosta župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon in prof. Vladimir Pezdirc, nekdanji profesor 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL.  
Spremljevalni program razstave: v petek, 15. decembra 2017, ob 17. uri bo kot del spremljevalnega programa  
delavnica za otroke Igriva arhitektura: Spoznajmo arhitekta Edvarda Ravnikarja ter naredimo park spomina 

in sodobno mesto. Delavnico bo vodila arhitektka Tjaša Podgornik. 

 

Zaključna prireditev Primorci beremo 2017 

petek, 1. december 2017, ob 18. uri, pri klavirju 

V petek, 1. decembra 2017, ob 18. uri vabljeni na zaključno prireditev projekta Primorci beremo 2017 in srečanje s  

pisateljem Tadejem Golobom, avtorjem slovenske knjižne uspešnice Jezero. 

Prebrali in osvojili smo letošnjo »bralno značko« v sklopu projekta Primorci beremo 2017. Projekt bomo sklenili z  

obiskom Tadeja Goloba, ki nam bo predstavil kriminalni um zločincev in detektivske prijeme ljubljanskih policistov.  

Njegova knjiga Jezero je ena od letošnjih uspešnic slovenske knjižne produkcije in kriminalnega žanra, mi pa bomo 

pisatelja zasliševali, iskali njegove prstne odtise in preverjali alibi. 

Prireditev je namenjena vsem – sodelujočim v projektu in tistim, ki radi posežete po dobri kriminalki ter želite avtorja 

še dodatno spoznati.  

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob »Ta veselem dnevu kulture 2017«. 
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