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Radovedni ponedeljki 

ponedeljek, 9. december 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Nina Kopčavar: Gruzija in treking po Kavkazu, potopisno  

predavanje. 

ponedeljek, 16. december 2019, ob 18. uri, v dvorani knjižnice 

Jurij Dobravec, ARS ORGANI SLOVENIAE Orgelska umetnost na  

Slovenskem v okviru Društva Jarina Bohinj: Orgle sveta in orgle  

Slovenije, predavanje.  
 

Otroški torki 

torek, 3. december 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Tanja Badalič: Lisjaček Pituralko v rajskem Sadovnjaku, predstavitev slikanice. 
Dogodek bo popestril bobnar Zlatko Kaučič. Na ogled bo tudi razstava ilustracij iz 
slikanice. Dogodek poteka v sklopu prireditev Ta veseli dan kulture 2019. 
torek, 10. december 2019, ob 17. uri, v pravljični sobi 
Praznična ura pravljic. 
torek, 17. december 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.  
 

Mladinske dejavnosti 
od 23. septembra 2019 do 21. decembra 2019, v Kotičku za mlade  
Barvito jesensko branje, mini nagradna bralna značka za mlade od 9 do 18 let.  
Mini nagradna bralna značka se nadaljuje tudi v zimskem času. Zasneženo zimsko branje bo potekalo  
od 23. decembra 2019 do 21. marca 2020.  
ponedeljek, 9. december 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Glasbeni nastop učencev Šole glasbe in umetnosti Ozlinka.  
od 1. decembra 2019 do 24. decembra 2019 , v Kotičku za mlade 
Obdarimo mucke -  zbiramo suho in mokro hrano za mačke, opremo (npr. transporterje, stranišča,  
posip ...) v sodelovanju z Zavetiščem Oskar, Vitovlje.  
Ostale novosti in dogodki bodo sproti objavljeni v Kotičku za mlade. 
 

Ustvarjalne srede 

sreda, 11. december 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Praznična ustvarjalnica za odrasle z go. Đorđević. 
sreda, 18. december 2019, ob 17. uri, pri klavirju 
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina. 
 

Literarni četrtki  

četrtek, 5. december 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Literarni večer s Pavlom Medveščkom. Poznamo ga kot pisatelja, publicista, grafika, slikarja in zapisovalca 

ljudske dediščine; tokrat se bomo posvetili zgodbi o pridelavi obrednega vina motnik, ki je z naslovom  

Motnik – nekovsko posebno in obredno vino izšla leta 2017.  

Z avtorjem se bo pogovarjala Daša Medvešček, ki je publikacijo uredila.  

Z dogodkom obeležujemo Ta veseli dan kulture 2019. 

četrtek, 12. december 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Milojka Krez: Prinesi, odnesi, predstavitev knjige. 

Sodelujoči: prof. Bojan Bratina in Peter Amalietti, Založba Amalietti & Amalietti, d.o.o. 

četrtek, 19. december 2019, ob 18. uri, pri klavirju 

Literarno srečanje z Miranom Rustjo v okviru Goriških literarnih prepletanj.  

Sodelujejo: ZKD Nova Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica ter Goriška  

knjižnica.  

 

Razstave  

od 2. decembra 2019 do 31. decembra 2019, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Goriška knjižnica: Skrito — odkrito — ohranjeno — dostopno, razstava.  

od 2. decembra 2019 do 27. decembra 2019, v osrednjem razstavnem prostoru 

Gostili bomo razstavo Pot knjige, od avtorja do bralca. Nastala je v sklopu Javne agencije za knjigo  

Republike Slovenije v sodelovanju z Bralnim društvom Slovenije.  

Kratka zgodba, zapisana v stripu, avtorja Žige X. Gombača z ilustracijami Davida Krančana nas popelje v 

svet knjige z glavnim junakom, simpatičnim knjižnim moljem.  
 

Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter 

sreda, 11. december 2019, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter  

Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter: Na ustvarjalni delavnici bodo otroci izdelovali 

svetleče božično novoletne okraske.  

Delavnica je organizirana v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško. 

Vodila jo bo Amedea Fjoreli.  
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