JUNIJ
Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 4. junij 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Predstavitev knjig Johna Romerja Zgodovina starega Egipta.
Knjigi bo ob barvnih diapozitivih in slikah predstavil prevajalec
obeh del Uroš Gabrijelčič.
S predstavitvijo knjig Zgodovina starega Egipta zaključujemo Radovedne
ponedeljke do septembra 2018.

2018

Otroški torki

torek, 5. junij 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke.
Dogodek je uvrščen v sklop festivala Mesto knjige 2018.
torek, 12. junij 2018, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Zaključek pravljičnih uric z gledališko predstavo Čarobni kotel pravljic, v izvedbi ekipe Fuldoro.
Ustvarjalne srede

sreda, 13. junij 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina.
Literarni četrtki

četrtek, 14. junij 2018, ob 18. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)
Anja Mugerli: Spovin, predstavitev knjige.
Z avtorico se bo o knjigi pogovarjala dr. Megi Rožič.
S predstavitvijo knjige Spovin zaključujemo Literarne četrtke do septembra 2018.
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 15. maja 2018 do 31. avgusta 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 je potekala pod mentorstvom vizualnega umetnika Gregorja Maverja v Točki
ZKD Nova Gorica, predstavljajo izbrana literarna dela skozi likovno govorico od idejne zasnove do
realizacije v tehniki kolaž.
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.
od 1. junija 2018 do 14. junija 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava udeležencev Kristinine likovne šole: razstava likovnih izdelkov otrok, ki so se udeležili likovne
šole dipl. slikarke Kristine Vencelj.
od 4. junija 2018 do 29. junija 2018, v osrednjem razstavnem prostoru
Julij Levpušček: Slovenska osamosvojitvena vojna – dogajanje na Goriškem, razstava.
od 18. junija 2018 do 31. avgusta 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Nastja Rijavec: Razstava skic in fotografij z vtisi in mislimi o evropskih mestih.
od 29. junija 2018 do 1. avgusta 2018, pri klavirju
Evropska komisija v sodelovanju z Europe Direct Goriška RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova
Gorica: Razstava GDPR – Obdelava osebnih podatkov in Uredba EU 2016/679 o varstvu podatkov.
Varuhi semen - Pogovor s Pavlom Medveščkom – Klančarjem

torek, 12. junij 2018, ob 17.30, pri klavirju
Varuhi Semen - Pogovor s Pavlom Medveščkom – Klančarjem.
Z g. Medveščkom se bo pogovarjala Maja Vrčon.
Organizator dogodka: Iniciativa Podružnica, v sodelovanju z Goriško knjižnico.
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