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Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 7. januar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Nenad Vladić: Od talenta do uspeha: popotovanje velikanov: podajte se na
dogodivščino z desetimi uspešnimi Slovenci, predavanje in predstavitev knjige.
ponedeljek, 14. januar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Dejan Ogrinec: Slovenija drugače, po športno!, potopisno predavanje.
ponedeljek, 28. januar 2019, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Dr. Andreja Kavčič, Gozdarski inštitut Slovenije: Invazivke na poti, predavanje
o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih. V sklopu predavanja bo na ogled tudi kratek film o
tujerodnih vrstah pri nas.
Pripravljajo ga Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod
Symbiosis v okviru projekta LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v
gozdu.
Otroški torki
torek, 15. januar 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
torek, 22. januar 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Mag. Darinka Kozinc: O rožnati jopici z modrimi rožami, predstavitev slikanice.
torek, 29. januar 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke.
Ustvarjalne srede
sreda, 9. januar 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina.
sreda, 23. januar 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević.

Literarni četrtki
četrtek, 10. januar 2019, ob 18. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice
Dr. Vasja Klavora: Podobe razseljenega otroštva, predstavitev knjige.
četrtek, 24. januar 2019, ob 18. uri, pri klavirju
Mag. Zoran Jovićević: Razpad jugoslovanskih sanj, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo pogovarjal
dr. Zdenko Čepič.
četrtek, 31. januar 2019, ob 18. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice
Vojko Žagar: Tolminsko sirarstvo: tisočletna kultura, predstavitev knjige.
Mladinske dejavnosti
od 22. decembra 2018 do 21. marca 2019, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let: »Kristalno zimsko branje.« Novosti in druge dejavnosti za
mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.
Razstave

od 21. januarja 2019 do 1. februarja 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Zavod RS za varstvo narave, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis:
Invazivke na poti, razstava o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih, v okviru projekta LIFE ARTEMIS Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu.
od 3. januarja 2019 do 17. januarja 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Andrej Trampuš: Botanika, nova stvarnost in zen, razstava barvnih tiskov ter fotografij.
od 17. januarja 2019 do 2. februarja 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Kristina Hoffmann: razstava ilustracij iz slikanice Pravljica za račko.
Predavanje Martine Furlan Praznik: Ljubim svoj glas-učinkovita raba diha in glasu
sreda, 16. januar 2019, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Predavanje Martine Furlan Praznik: Ljubim svoj glas-učinkovita raba diha in glasu.
Praznujte z nami - slavnostna prireditev ob 70-letnici Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
Spoštovane in spoštovani!

Vabljeni na slavnostno prireditev ob 70-letnici Goriške knjižnice Franceta Bevka,
ki bo v petek, 18. januarja 2019, ob 17. uri v Goriški knjižnici.
Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Prijazno vabljeni, vaša Goriška knjižnica.
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