Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 3. februar 2020, od 16. do 19. ure, v dvorani knjižnice
Romana Dobnikar Šeruga: Potujem, torej pišem, delavnica o
pisanju potopisov.

FEBRUAR

Otroški torki
torek, 4. februar 2020, ob 17. uri, na oddelku za cicibane
Ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. Krpan Skomina.
torek, 18. februar 2020, ob 17. uri, v pravljični sobi
Ura pravljic.

2020

Mladinske dejavnosti
Mini nagradna bralna značka se nadaljuje tudi v zimskem času. Zasneženo zimsko
branje bo potekalo od 23. decembra 2019 do 21. marca 2020.
Ostale novosti in dogodki bodo sproti objavljeni v Kotičku za mlade.
četrtek, 27. februar 2020 v dopoldanskem času, pri klavirju in v dvorani knjižnice
Festivalski dan Bralnic pod slamnikom: V okviru dneva Bralnic pod Slamnikom nas bosta obiskali Gaja Kos
in Irena Cerar.
Ustvarjalne srede
sreda, 5. februar 2020, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Krpan Skomina.
sreda, 26. februar 2020, ob 17. uri, pri klavirju
Ustvarjalna delavnica za odrasle, vodi ga. Đorđević.
Literarni četrtki
četrtek, 20. februar 2020, ob 18. uri, v dvorani knjižnice
Jasna Tuta: Vse barve Polinezije: Tri leta jadranja v večnem poletju, predstavitev knjige.
Zaključna prireditev prazničnega leta knjižnice
četrtek, 6. februar 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Na prireditvi bomo predstavili zbornik Pogled nazaj, polet naprej: zbornik ob 70-letnici Goriške knjižnice
in obeležili dvajsetletnico nove knjižnične zgradbe. S tem bomo zaključili praznično leto ob 70-letnici
Goriške knjižnice.
Dogodek je uvrščen v sklop slovenskega kulturnega praznika 2020.
Spominska slovesnost Zdravku Kecmanu - IN MEMORIAM pisatelju Kecmanu
ponedeljek, 17. februar 2020, ob 17. uri, pri klavirju
Goriški literarni klub GOVORICA v sodelovanju z Goriško knjižnico: Spominska slovesnost Zdravku Kecmanu
- IN MEMORIAM pisatelju Kecmanu.
Razstave
od 22. januarja 2020 do 7. februarja 2020, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Andrej Trampuš: Beneške vedute, likovna in fotografska razstava.
od 10. februarja 2020 do 28. februarja 2020, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici: Arhivske »cvetke« ali tudi uradni dokumenti so lahko zabavni.
Razstavo so v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine pripravili v
Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici.
od 3. februarja 2020 do 29. februarja 2020, v osrednjem razstavnem prostoru
Zgodba o ljudeh s krili na nogah, razstava o zgodovini smučanja na Livškem 1910-2019.
Razstava je skupen projekt KS Livek in SK Matajur iz Tolmina, nastala je v okviru obeleževanja jubileja
Smučarskega kluba Matajur Tolmin.
od 24. februarja 2020 do 9. marca 2020, pri klavirju
Razstava v sklopu Bralnic pod slamnikom.
Ustvarjalnica za otroke v Krajevni knjižnici Šempeter
sreda, 12. februar 2020, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter
Ustvarjalna delavnica za otroke bo pustno obarvana. Organizirana je v sodelovanju z Medobčinskim društvom
prijateljev mladine za Goriško, vodila jo bo Amedea Fjoreli.
Dogodki v Krajevni knjižnici Miren
četrtek, 13. februar 2020, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren
Literarno srečanje z Darinko Kozinc na temo: Aleksandrinke.
četrtek, 27. februar 2020, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren
Potopisno predavanje: Gruzija.
petek, 28. februar 2020, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Miren
Ustvarjalna delavnica za otroke.
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