V APRILU 2020
ZA VAS

Zeleni ponedeljki in Knjižnica semen
Ker naših radovednih ponedeljkov ne moremo več organizirati v
živo, z vami, smo se odločili, da z radovednimi vsebinami vseeno
nadaljujemo, le do bodo naši ponedeljki zdaj „zeleni“ in virtualni.
V meniju Knjižnica semen bomo vsak ponedeljek objavili nov prispevek
in v njem povzeli nasvete in priporočila strokovnjakov za vrtnarjenje na
določeno temo.
Prvi je že na voljo in prinaša nekaj osnovnih informacij o notranji setvi oz. vzgoji
sadik v lončkih. Na voljo je na tej povezavi: https://www.gkfb.si/za-uporabnike/
knjiznica-semen/1216-zeleni-zacetki
Vabljeni, da na naši Facebook strani pokomentirate, kako se tega lotevate sami, delite z nami kakšen zanimiv nasvet ali
fotografijo svojih sadik.

PRIPRAVLJAMO

Video ustvarjalne delavnice za otroke
Video ustvarjalne delavnice za otroke bodo potekale vsak teden, do preklica izrednih razmer. Spremljajte jih na FB profilu
naše knjižnice, najavo pa na knjižnični spletni strani: https://www.gkfb.si/
Delavnice pripravlja naša sodelavka Manja.
Mesečna uganka malo drugače
Dragi otroci, vabimo vas, da sodelujete pri reševanju aprilske uganke, ki je namenjena učencem od prvega do petega
razreda.
Rešitve nam z vašim imenom in starostjo lahko do konca meseca pošiljate na e-naslov: manja.pergar@gkfb.si .
Izžrebali bomo dva nagrajenca. Dostop do uganke dobite na: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/item/1306mesecna-uganka-malo-drugace. Uspešno reševanje!
Pozdravljeni, umetniki!
Danski pravljičar Hans Christian Andersen bi 2. aprila 2020 praznoval 145 rojstni dan. Ta dan svet obeleži kot
Mednarodni dan knjige za otroke. In ker je trenutno cel svet doma, bomo tudi mi, risarji, praznovali Hansov rojstni dan
doma … z risanjem.
Vse informacije o aktivnosti dobite na: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/item/1304-pozdravljeni-umetniki
Video: Ustvarjalna delavnica za odrasle
Video ustvarjalne delavnice za odrasle bodo potekale vsak teden, do preklica izrednih razmer. Spremljajte jih na FB profilu
naše knjižnice, najavo pa na knjižnični spletni strani: https://www.gkfb.si/
Delavnice pripravlja naša sodelavka Manja.
Otroci, prisluhnite pravljici z igralci SNG Nova Gorica:
Dragi otroci, ker se ob torkih ne moremo več srečevati v naši čarobni pravljični sobi, smo tudi mi žalostni. Ampak pravljice
ostajajo, še več jih je, samo na drugačen način. Berejo jih igralci SNG NG in so dostopne na spletu. Objavljene so na
povezavi: https://sng-ng.si/novice/2020032021200760/, Goriška knjižnica jih deli tudi na svojem FB profilu. Poiščite jih.

Uporaba e-virov:
Dostop do naročenih e-virov, ki jih ponuja knjižnica, je omogočen vsem članom knjižnice, ki jim je v teh dneh
poteklo članstvo ali imajo na članski izkaznici zabeležene terjatve. Tudi pri spletnem vpisu v knjižnico poravnava
članarine ni več pogoj za dostop do e-virov. Te omejitve so začasno odpravljene.
E-knjige BIBLOS in brezplačni spletni vpis v času izrednih razmer:
Knjižnica do prekinitve izrednih razmer omogoča brezplačen vpis v knjižnico in s tem (brezplačen) dostop do e-virov
za čas trajanja izrednih razmer in zaprtja knjižnice.
Kaj vse knjižnica nudi, lahko preverite na povezavi: https://www.gkfb.si/e-viri/knjiznica-ponuja
Nov teden je prinesel nove naslove, ki jih ponujamo med e-knjigami na Biblosu, tokrat osemnajst. Nove naslove si
lahko ogledate na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/item/1312-na-biblosu-lahko-izbirate-med-noviminaslovi
Knjiga na DOM in naročilo člankov:
Knjižnica je zaradi izrednih razmer zaprta. Zaradi tega so prikrajšani zlasti mladi, ki ne morejo do študijskega gradiva, pa
tudi starejši občani, ki niso vešči sodobne tehnologije. Da bi obojim olajšali okoliščine, uvajamo dve novi izredni storitvi;
Knjigo na DOM in naročilo člankov.
Kako lahko dostopate do novih storitev, si lahko preberete na: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/item/1313knjiga-na-dom-in-narocilo-clankov ter na knjižničnem FB profilu.
Vse aktivnosti, ki jih pripravljamo in nudimo v aprilu 2020, bodo sproti najavljene in ažurirane na
spletni strani knjižnice, na knjižničnem FB profilu ter v mesečnem napovedniku.
Spremljajte nas. Bodite in ostanite zdravi!
#ostanidoma #ostanimozdravi
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