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Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 3. december 2018, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Dijana Čataković: Indonezija, potopisno predavanje.
ponedeljek, 10. december 2018, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
mag. Violeta Irgl in Jana Debeljak: Rahločutnost v odnosih in predstavitev knjige
Konec molka.
ponedeljek, 17. december 2018, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Patricija Lovišček, univ. prof. def., ustanoviteljica zasebnega zavoda Modri
december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper,
v sodelovanju z Društvom OKO, Kojsko: AVTIZEM. Tukaj in sedaj. Ga prepoznamo?, predavanje.
Predavanje je del projekta Avtizem – SAM z drugimi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.
Otroški torki
torek, 4. december 2018, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke.
torek, 11. december 2018, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
torek, 18. december 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Gledališka predstava Škratka Sladka, v izvedbi gledališča KU-KUC.
Ustvarjalne srede
sreda, 12. december 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević.
sreda, 19. december 2018, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina.

Literarni četrtki
četrtek, 6. december 2018, ob 18. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice
»Ta veseli dan kulture« bomo letos obeležili z obiskom pisateljice Eveline Umek, avtorice knjige
Odtisi v času. S pisateljico se bosta pogovarjali Marija Mercina in Nadia Roncelli, urednica založbe
Mladika iz Trsta. Z branjem proznih odlomkov in projekcijo iz pisateljičinih TV oddaj bosta sodelovali
Marjetica Vida Feguš in Darja Kolavčič.
četrtek, 13. december 2018, ob 18. uri, pri klavirju
Silvo Vremec: Ujeti veter. Avtorjevo delo bo predstavila Magda Vremec Ragusi. Z njo se bo pogovarjala
Tina Podgornik.
Mladinske dejavnosti
od 22. septembra 2018 do 21. decembra 2018, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let: »Prijazno jesensko branje.« Novosti in druge
dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.
četrtek, 6. december 2018, ob 13. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice
Miklavževe knjižne POPslastice z Markom Soršakom – Sokijem. Pogovor bo vodila Lara Konjedic.
Dogodek je namenjen višjim razredom osnovnih šol ter dijakom. Prireditev je prosta in odprta za vse.
Razstave
od 20. novembra 2018 do 7. decembra 2018, v osrednjem razstavnem prostoru
Franjo Pavšič: razstava grafik Elde Piščanec.
od 30. novembra 2018 do 14. decembra 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Likovna razstava Milene Isakoski.
od 10. decembra 2018 do 4. januarja 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Polona Novak in Rok Sevšek: Črtice občutkov, razstava fotografij in risb, ki jih povezuje črtica ali pesem.
od 17. decembra 2018 do 28. decembra 2018, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava izdelkov Varstveno delovnega centra Nova Gorica.
Božično-novoletna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Branik
četrtek, 20. december 2018, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Branik
Božično-novoletna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Branik. Delavnica je organizirana v
sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško.
Delavnico bo vodila Aneja Bajt.
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