Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 1. april 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Dejan Ogrinec: Everest trek in Nepal, potopisno predavanje.

Otroški torki
torek, 2. april 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.
torek, 9. april 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke.
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Mladinske dejavnosti
od 22. marca 2019 do 21. junija 2019, v Kotičku za mlade
Mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 14 let: »Dehteče pomladno branje.«
Novosti in druge dejavnosti za mladino bodo sproti objavljene v Kotičku za mlade.
Ustvarjalne srede
sreda, 3. april 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina.
sreda, 10. april 2019, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević.
Literarni četrtki
četrtek, 4. april 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Viki Grošelj: Najvišji vrhovi celin, predstavitev knjige.
četrtek, 11. april 2019, ob 18. uri, pri klavirju
Literarno srečanje z Ireno Mihelj, prevajalko romana Kurta Austa Mrtvi tek.

Razstave
od 20. marca 2019 do 5. aprila 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava učencev osnovne šole Solkan, Podružnice Grgar: razstava v sklopu projekta Prazniki v
Sloveniji, likovni izdelki učencev (slike, risbe, kiparski izdelki).
od 23. marca 2019 do 5. aprila 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Branko Morenčič: Prometnice v Goriških Brdih pred in med prvo svetovno vojno, razstava gradiva.
od 8. aprila 2019 do 19. aprila 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava Osnovne šole Kozara Nova Gorica: v sklopu projekta Otrok z avtizmom v svetu pravljic, likovni
izdelki učencev (risbe, lutke, figurice iz plastelina) preoblikovanih pravljic.
Razstava je uvrščena v sklop prireditev 13. Goriških dnevov knjige.
od 23. aprila 2019 do 10. maja 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Razstava likovnih izdelkov otrok Vrtca pri Osnovni šoli Solkan: Malčki ustvarjajo.
od 15. aprila 2019 do 30. aprila 2019, v osrednjem razstavnem prostoru
Pravljični svinčniki: razstava ilustracij Ivana Mitrevskega in Michele Occhi.
Razstava je organizirana v sodelovanju z NŠK-Feiglova knjižnica, Centro Studium Gorizia in Kulturnim
domom Gorica. Uvrščena je v sklop prireditev XIII. Goriških dnevov knjige in Librilliamo 2019.
Ustvarjalna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter
sreda, 17. april 2019, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter
Velikonočna ustvarjalna delavnica za otroke.
Organizirana je v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško, vodila jo bo
Amedea Fjoreli.
XIII. Goriški dnevi knjige in Noč knjige 2019
od 15. aprila 2019 do 19. aprila 2019, Goriška knjižnica ter druge lokacije
Osrednja tema Goriških dnevov knjige je ustvarjanje na Goriškem – v ospredje želimo postaviti naše literarne
in umetniške ustvarjalce, ki s svojim delom in ustvarjanjem bogatijo kulturno zavest naše
lokalne skupnosti.

Predavanje Ljobe Jenče ob svetovnem dnevu pravljic
torek, 2. april 2019, ob 17. uri, v dvorani knjižnice
Ljoba Jenče: Zlata ptica mojega vrta: Kako negujemo notranji svet otrok.
Dogodek organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica v
sodelovanju z Goriško knjižnico.
Spremljajte nas: www.gkfb.si / www.facebook.com/Goriska.knjiznica / www.pinterest.com/gkfbng/ Trg Edvarda Kardelja 4 / 5000 Nova Gorica / (05) 330 91 00 / goriska.knjiznica@gkfb.si
Dogodki so brezplačni in odprti za vse. / Pridružujemo si pravico do spremembe programa. / Za izobraževanja je obvezna prijava zaradi omejenega števila. / Razstave se podirajo zadnji dan trajanja razstave v času odprtosti knjižnice.

