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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 6. maj 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Slavica Biderman: Ravnovesje na visokih petkah: da lažje 
ubežimo demenci, predstavitev knjige in predavanje. 

 

 

Otroški torki 

torek, 14. maj 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi  

Ura pravljic.  
torek, 28. maj 2019, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 
Ustvarjalna delavnica za otroke. 
 
 
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. 
petek, 17. maj 2019, ob 13. uri, v dvorani knjižnice 
Jasna Reščič: Mrzlica, predstavitev knjige. Z avtorico se bo pogovarjala ga. Marija Češčut, urednica knjige. 
Predstavitev je namenjena višjim razredom osnovne šole in srednješolcem ter vsem, ki jih dogodek zanima. 
 
 

Ustvarjalne srede 

sreda, 15. maj 2019, ob 17. uri, pri klavirju 

Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Đorđević. 
sreda, 29. maj 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle. Vodi ga. Krpan Skomina. 
 
 

Literarni četrtki  

četrtek, 9. maj 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Bronja Žakelj: Belo se pere na devetdeset, predstavitev knjige. Z avtorico se bo pogovarjala Tina Podgornik. 

četrtek, 16. maj 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Andrej Jelačin: Ni je šole brez karjole, predstavitev knjige. 

 

 

Razstave 

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 3. maja 2019 do 20. maja 2019, v osrednjem razstavnem prostoru 
Razstava likovnih del Ljubomirja Ulage. 
od 13. maja 2019 do 31. maja 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 
Razstava Medobčinskega društva invalidov Goriške. 
 
 
Ustvarjalna delavnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 
sreda, 22. maj 2019, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 
Otroška ustvarjalnica Izdelaj si rožico, v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za 
Goriško. Vodi Amedea Fjoreli. 
 

 

 

Pogovor z Zdravkom Kecmanom v okviru Goriških literarnih prepletanj in Tedna ljubiteljske kulture 
sreda, 22. maj 2019, ob 18. uri, pri klavirju 
Pogovor z Zdravkom Kecmanom, srbskim pisateljem, pesnikom, prevajalcem in predstavitev njegovega romana  

v dveh delih Trubač fronta na Soči. 

Pogovor z avtorjem bo vodila dr. Tanja Badalič. 

V kulturnem programu sodeluje Srbsko kulturno društvo Sloga iz Nove Gorice. 

Dogodek organizira Goriški literarni klub GOVORICA v sodelovanju z ZKD Nova Gorica, Goriško knjižnico 
in JSKD Nova Gorica. 
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