MAJ
Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 7. maj 2018, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
David Kožuh: Vile v Gorici od leta 1850 do leta 1900,
predavanje.
Dogodek organizira Goriški muzej v sodelovanju z Goriško knjižnico.
ponedeljek, 14. maj 2018, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Marija Černelič: Drugo rojstvo : si za to, da se rodiva skupaj?, predstavitev knjige in
predavanje.
ponedeljek, 28. maj 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Predstavitev pesniške zbirke Ljubke Šorli Goriške pesmi.
Pesniško zbirko bosta predstavila urednik Igor Tuta in avtorica spremne besede Marija Mercina.

2018

Otroški torki
torek, 8. maj 2018, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
torek, 15. maj 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke.
torek, 29. maj 2018, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
Ustvarjalne srede
sreda, 9. maj 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević.
sreda, 23. maj 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina.
Literarni četrtki
četrtek, 10. maj 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Društvo izgnancev Severne Primorske: predstavitev brošure dr. Cvetka Vidmarja: Primorski izgnanci in
interniranci.
četrtek, 17. maj 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Katja Kogej: Sladki recepti z vrtnicami, predstavitev knjige v sklopu večera v družbi vrtnic.
četrtek, 24. maj 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Bojan Bizjak: Tam dol, predstavitev knjige.
Knjigo bo predstavil avtor. Odlomke iz knjige bo brala Aleksandra Petković, ob kitari ju bo spremljala
Mojca Bence.

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 8. maja 2018 do 30. maja 2018, v osrednjem razstavnem prostoru
Društvo UNITRI Nova Gorica: Klekljana čipka in kaligrafija, razstava.
od 7. maja 2018 do 31. maja 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Narodna in študijska knjižnica Trst ter Zveza Slovenskih kulturnih društev - Unione dei Circoli Culturali
Sloveni - ZSKD, v sodelovanju z Goriško knjižnico: Tržaške Slovenke, razstava.
od 15. maja 2018 do 31. maja 2018, ob vhodu v knjižnico
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica in Zveza kulturnih društev
Nova Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico: Razstava v sklopu projekta Literars.
Udeleženci delavnice, ki poteka pod mentorstvom vizualnega umetnika Gregorja Maverja v Točki ZKD
Nova Gorica, bodo predstavili izbrana literarna dela skozi likovno govorico od idejne zasnove do realizacije v
tehniki kolaž. Nastala dela bodo predstavljena kot izložbena razstava ob vhodu v Goriško knjižnico v maju 2018.
Literarni ustvarjalci, ki sodelujejo v projektu so: Alja Furlan, Anja Mugerli, Ivanka Kostantino, Darinka Kozinc,
Marija Mercina, Milan Petek – Levokov, Miran Rustja, Radivoj Pahor ter Vida Mokrin Pauer.
Likovni ustvarjalci so: Ida Kocjančič, Jadranka Ferjančič, Janja Hlede, Marijan Milanič, Nada Likar Lazovski,
Roza Pajntar, Ruth Gulin Vodopivec, Tanja Mervič ter Zorana Kosovel.
Goriška literarna prepletanja v Tednu ljubiteljske kulture
petek, 11. maj 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Predstavitev pesniške zbirke Mirana Rustje: Prižigam luč na oknu svojega navdiha.
Program povezuje dr. Megi Rožič.
Dogodek organizira ZKD Nova Gorica v sodelovanju z Goriško knjižnico.
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