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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 11. februar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Gorazd Humar: Neznane in nevidne Benetke, predavanje. 
ponedeljek, 18. februar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice oziroma pri klavirju 
Slavica Biderman: Ravnovesje na visokih petkah: da lažje ubežimo demenci, 
predstavitev knjige. 
 

Otroški torki 

torek, 12. februar 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi  

Ura pravljic z go. Nevenko Vrančič in go. Slavico Babič. Pripovedovali bosta pravljico  
Jelenček Zlatorogec. 
torek, 19. februar 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
 
Mladinske dejavnosti 
od 22. decembra 2018 do 21. marca 2019, v Kotičku za mlade  
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 14 let: »Zasneženo zimsko branje.«  
V času od 31. januarja 2019 do 13. februarja 2019 bo potekal festival Bralnice pod slamnikom,  
na ogled bo razstava sodelujočih.  
Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade. 
 
Ustvarjalne srede 

sreda, 6. februar 2019, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević. 
sreda, 20. februar 2019, ob 17. uri, v dvorani knjižnice 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina. 
 
Literarni četrtki  

sreda, 6. februar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Gledališka predstava - monodrama Naj bo konec lep avtorja Mohameda El Khatiba.  

Pri oblikovanju monodrame so sodelovali Mini teater Ljubljana – Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in  

gledaliških predstav, Mestno gledališče Ptuj in Novo kazalište Zagreb. 

Režija: Ivica Buljan, prevod: Suzana Koncut, igra: Robert Waltl.   

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob kulturnem prazniku 2019. 

četrtek, 7. februar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice  

Dr. Mirjam Dular: Milina pogovora, predstavitev knjige. Odlomke iz knjige bo bral Radoš Bolčina, z avtorico se bo  

pogovarjala Tina Podgornik. 

Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob kulturnem prazniku 2019. 

četrtek, 14. februar 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Markič Jožko: Živel je tod mizarjev rod, predstavitev zbornika o solkanskih mizarjih, ki ga je v letu 2018 izdalo 

Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo Solkan. 

četrtek, 28. februar 2019, ob 18. uri, pri klavirju oziroma v dvorani knjižnice 

Bogdan Biščak: Igra in biseri: kako sem hčerki z alpinizmom razložil življenje, predstavitev knjige. Pri predstavitvi  

sodelujeta Peter Podgornik in Magda Vremec Ragusi. 

 

Razstave 

od 18. januarja 2019 do 2. februarja 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Razstava ilustracij Kristine Hoffmann iz slikanice Pravljica za račko, ki jo je napisala Magda Vremec Ragusi. 
od 4. februarja 2019 do 28. februarja 2019, v osrednjem in mladinskem razstavnem prostoru 
V ponedeljek, 4. februarja 2019, ob 17. uri vabljeni na otvoritev razstave Iz mnogih dežel – From many lands:  
ob 120. obletnici rojstva Luisa Adamiča.  
Knjigo Luisa Adamiča Iz mnogih dežel bo na otvoritvi predstavila Založba Sophia, Zavod za založniško  
dejavnost, Ljubljana. Program sooblikujejo kitaristke Kulturnega društva Slavec Solkan. 
Pri razstavi so sodelovali: Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Slovenska izseljenska matica, Urad Vlade RS  
za Slovence v zamejstvu in po svetu, U.S. Embassy Ljubljana. 
Gostujoča razstava je uvrščena v sklop prireditev ob kulturnem prazniku 2019.  
od 1. februarja 2019 do 15. februarja 2019, pri klavirju 
Razstava v okviru Bralnic pod slamnikom 2019: Poezija v sliki.  
Sodelujejo: Vrtec Nova Gorica, Vrtec pri OŠ Solkan, 3. razreda OŠ Solkan. 
 
 
VII. Goriška literarna prepletanja 2019: Literarno predavanje dr. Tanje Badalič: Recepcija evropskih  

pisateljic na Slovenskem v 19. stoletju 

sreda, 20. februar 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Dogodek sooblikujejo: ZKD Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Univerza v Novi Gorici,  

Goriški literarni klub Govorica, JSKD Nova Gorica. 
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