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Zeleni ponedeljki in Knjižnica semen
Ker naših radovednih ponedeljkov ne moremo več organizirati v
živo, smo se odločili, da z radovednimi vsebinami vseeno
nadaljujemo, le da bodo naši ponedeljki zdaj »zeleni« in virtualni.
V meniju Knjižnica semen: https://www.gkfb.si/dogodki/obvestila/1219zeleni-ponedeljki-in-knjiznica-semen bomo sproti objavili nov prispevek in v
njem povzeli nasvete in priporočila strokovnjakov za vrtnarjenje na določeno temo.
Vabljeni, da na naši Facebook strani pokomentirate, kako se tega lotevate sami, delite z nami kakšen zanimiv nasvet ali
fotografijo svojih sadik.

Video ustvarjalne delavnice za otroke
Video ustvarjalne delavnice za otroke bodo potekale vsak teden. Spremljajte jih na FB profilu naše knjižnice, najavo pa na
knjižnični spletni strani: https://www.gkfb.si/
Delavnice pripravlja naša sodelavka Manja.
Video ustvarjalne 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.
Nova bralna igra 3X3
Bi se igrali z nami 3 x 3? Trije citati, tri knjige, trije nagrajenci? Vas mika preprosta igrica s knjigami z rahlo
detektivskim navdihom?
Mi vam ponudimo tri citate iz treh različnih knjig s povezavo na predstavitev knjige na portalu Dobreknjige.si.
Vi izmed treh ponujenih knjig izberete tisto, ki je najbližja vašemu bralnemu okusu. Med branjem knjige prežite na naše
citate. Ko odkrijete, na kateri strani so izbrani stavki (ali verzi), nam to sporočite na naš e-naslov (pravila in navodila so
zapisana na koncu tega prispevka). Med tistimi, ki nam boste poslali pravilne odgovore, bomo izžrebali tri srečneže, ki
bodo dobili darilce naše knjižnice.
Pa še pravila:
Kot rešitve veljajo vse različne papirnate izdaje v slovenskem jeziku.
Vaše rešitve pričakujemo na e-naslov goriska.knjiznica@gkfb.si, v zadevo vpišite: nagradna igra 3x3.
Zapišite naslov izbrane knjige, rešitve, svoje ime in priimek ter št. izkaznice, če ste član knjižnice.
Sodelujejo lahko tudi nečlani knjižnice. S sodelovanjem v igri se strinjate, da vaše ime objavimo na Facebook strani
Goriške knjižnice, če boste izžrebani.
Zadnji rok za oddajo rešitev je četrtek, 11. junij 2020.
Izžrebali bomo tri sodelujoče, ki bodo pravilno odgovorili. Izžrebane bomo o tem obvestili po e-pošti na naslov,
s katerega smo prejeli rešitve.
Nagrado boste lahko prevzeli v knjižnici, ali pa vam jo bomo poslali po pošti na dom, če boste tako želeli (v tem
primeru nam boste zaupali še naslov za pošiljanje).
Podrobnosti si lahko preberete na: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/item/1351-nova-bralna-nagradnaigra-3x3
Ste za? Začnimo!
Vrečke presenečenja
Marsikdo pogreša prosto izbiranje knjig med policami, listanje in preskakovanje po straneh, ko išče knjigo zase.
Žal to trenutno še ni mogoče, smo pa pripravili vrečke presenečenja.
Malo drugačne so kot poletne: v njih so tri knjige po našem izboru, vendar enakega literarnega žanra ali
področja. Vsaka vrečka ima oznako, da boste vsebino lahko prepoznali.
Več o vrečkah presenečenja si lahko preberete na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/item/1338vrecke-presenecenja

Vse aktivnosti, ki jih pripravljamo in nudimo v maju 2020, bodo sproti najavljene in ažurirane na
spletni strani knjižnice, na knjižničnem FB profilu ter v mesečnem napovedniku.
Spremljajte nas.
Bodite in ostanite zdravi!
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