APRIL
Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 16. april 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Aleš Škerbinek: V iskanju svobode: doživetja leto trajajočega poletja,
predavanje in predstavitev knjige.
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev XII. Goriških dnevov knjige.

2018

Otroški torki
torek, 3. april 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke.
torek, 24. april 2018, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
Ustvarjalne srede
sreda, 11. april 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević.
Literarni četrtki
četrtek, 5. april 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Gorazd Humar in Marija Mercina: Govorica vipavskih mostov, predavanje.
Gorazd Humar je poznavalec zgodovine gradbeništva in tehnične dediščine ter avtor številnih knjig s področja
gradnje mostov. Tokrat bo predstavil mostove v gornji Vipavski dolini, ki so posebnost v nacionalnem in tudi v
svetovnem merilu. Okoliščine gradnje vipavskih kamnitih mostov bo orisal skozi zgodovino in čas. Posebej bo
izpostavil skrivnostni kamniti Napoleonov most pri Dolenjah, most čez Vipavo pri vipavskem Taboru z
edinstvenim srednjeveškim poštnim miljnikom ter most čez Močilnik na Slapu, ki je z napisom v slovenščini iz leta
1803 dokument slovenske samobitnosti. Posebno pozornost bo posvetil Lanthierijevemu mostu v Vipavi, ki ga
zaradi edinstvene konstrukcije iz kamna definira kot posebnost v svetovnem merilu.
Predavanje bo s strokovno analizo Besede so mostovi do ljudi obogatila magistrica lingvostilistike,
slovenistka, literarna zgodovinarka in pisateljica Marija Mercina, ki bo ob napisu, vklesanem na mostu čez
Močilnik proti Slapu, razmišljala o vlogi Vipave v slovenski kulturi nekoč in danes.

Mladinske dejavnosti
od 22. marca 2018 do 21. junija 2018, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka: »Spremenljivo spomladansko branje.«
Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.

Razstave
od 4. aprila 2018 do 30. aprila 2018, v osrednjem razstavnem prostoru
Anka Krpan Skomina: 10 let ustvarjalnih delavnic z Anko Krpan Skomina v Goriški knjižnici.
Verjamete, da z Anko Krpan Skomina v knjižnici ustvarjamo že celo desetletje? Koliko izdelkov, koliko druženj!
Vabljeni na otvoritev avtoričine razstve v sredo, 4. aprila 2018, ob 17. uri. Dogodek bo pri klavirju.
Nastopili bodo učenci OŠ Šempas pod vodstvom zborovodkinje Mojce Maver Podbersič.
Razstava je uvrščena v sklop prireditev XII. Goriških dnevov knjige.
od 3. aprila 2018 do 16. aprila 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava fotografij, nastalih v okviru tečaja fotografije Kulturno - umetniškega društva NI DA NI.
od 17. aprila 2018 do 4. maja 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Šolski center Nova Gorica, dijaki Biotehniške šole, Oddelek za naravovarstvo: Razstava dijakov na temo knjige
Lučke Kajfež Bogataj: Planet, ki ne raste.
Razstava je uvrščena v sklop prireditev XII. Goriških dnevov knjige.
XII. Goriški dnevi knjige in Noč knjige 2018
od 16. aprila do 23. aprila 2018, pri klavirju, v dvorani ter v atriju knjižnice
XII. Goriški dnevi knjige bodo potekali v času od 16. do 23. aprila 2018.
V tem času pripravljamo bogat in pester program dogodkov, ki jih v sodelovanju z Goriško knjižnico
pripravljajo lokalni ustvarjalci ter kulturne in vzgojno-izobraževalne institucije na Goriškem.
Noč knjige bo potekala v ponedeljek, 23. aprila 2018.
Tudi v Noči knjige pripravljamo zanimiv in raznolik program dogodkov za vse ciljne skupine uporabnikov
in obiskovalcev knjižice.
Vabljeni v našo družbo!
Spremljajte nas: www.gkfb.si / www.facebook.com/Goriska.knjiznica / www.pinterest.com/gkfbng/ Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica / (05) 330 91 00 / goriska.knjiznica@gkfb.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.

