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Mladinske dejavnosti 

od 1. junija 2020 do 21. septembra 2020, v Kotičku za mlade 

Mini bralna značka za mlade: Poletno počitniško branje, za otroke in  

mladino od 9 do 14 let.  

Preberi 4 dobre knjige, izpolni zgibanko in počakaj na nagradico. 

 

Poletni literarni večer v atriju knjižnice 

četrtek, 20. avgust 2020, ob 20. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri 

klavirju) 

Marko Radmilovič: Kolesar, predstavitev knjige. Dogodek sooblikuje založba  

Beletrina. 

Roman Kolesar se delno naslanja na resnična dejstva in usodo slovenskega interniranca Janeza Godca. Avtor je pred desetletjem  o njem posnel 

dokumentarni film, tokrat pa je na temeljih te nenavadne usode napisal še roman.  

Melanholičen, osamljen in vsaj delno zafrustriran srednješolski učitelj zgodovine – ki ga poznamo po priimku Kreps – se sooča tako z banalno  

vsakdanjostjo življenja kot z nabiranjem kilogramov okoli pasu. Obojega se nameni znebiti s kolesom. Ker kupi stanovanje na deželi v bližini  

prestolnice, za pomoč pri plačevanju obrokov stanovanjskega kredita honorarno vodi zgodovinski krožek v bližnjem domu za ostarele.  

Nekega večera po predavanju k njemu pridrsa starec in mu skoraj brez pojasnil v roko stisne ključ. Naslednje jutro je starec umorjen.  

Krepsa obišče kriminalistični inšpektor Petek in tako se začne najprej zapletati, kmalu pa tudi razpletati niz dogodkov, ki protagonista vodijo  

po sledi izjemno živo opisanih nenavadnih človeških usod, izživetih med drugo svetovno vojno.  

(spletna stran založbe Beletrina: https://beletrina.si/knjiga/kolesar) 
 

Bralna akcija Primorci beremo 2020 

Na oddelku za leposlovje in v naših krajevnih knjižnicah, vas pričakujejo knjige za bralno akcijo Primorci beremo 2020.  

Kot vsako leto vam ponujamo pester izbor slovenske literature različnih zvrsti. Projekt se bo zaključil 11. novembra 2020.  

Zaradi krajšega časa trajanja bralne akcije je letos treba prebrati 5 knjig (4 prozne in eno pesniško zbirko), torej eno knjigo manj  

kot prejšnja leta.  

Podrobnejše informacije o projektu ter dostop do zgibanke 2020 dobite na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/
item/1361-primorci-beremo-se-zacenja 
 

Bralna akcija Pod svinčenim nebom 

Akcija je podaljšana do 28. avgusta 2020.  

Obeležuje 100-letnico požiga Narodnega doma v Trstu in 90-letnico ustrelitve bazoviških junakov, vključuje dela na temo dogajanja med 
obema vojnama na Primorskem. Osnovali so jo v Narodni in študijski knjižnici Trst, kjer so sestavili priporočilni seznam del, vanj so 
vključili leposlovne knjige, spominske zapise in pričevanja. 

KJE LAHKO SODELUJETE? 
V Goriški knjižnici Franceta Bevka, Narodni in študijski knjižnici v Trstu, v Knjižnici D. Feigla v Gorici, v Knjižnici Pinka Tomažiča in  

tovarišev na Opčinah, v Občinski knjižnici v Saležu, v Pahorjevi knjižnici na Proseku, v Osrednji knjižnici S. Vilharja v Kopru in v Kosovelovi 
knjižnici v Sežani. 

KDO LAHKO SODELUJE? 
Člani knjižnice, starejši od 14 let. 

KAKŠNA SO PRAVILA? 
Obiščete leposlovni oddelek v Goriški knjižnici in izberete knjigo s seznama. V knjigi bo bralno znamenje, na katerega boste vpisali svoje 
ime, naslov prebrane knjige in po želji nekaj misli o prebranem. 

Ko boste knjigo prebrali, jo boste skupaj z izpolnjenim bralnim znamenjem vrnili v knjižnico. 

Do zaključka akcije naj bi vsak prebral najmanj 3 knjige s seznama. Knjižnice bodo za sodelujoče pripravile nagrado. 

Seznam knjig in druge podrobnosti dobite na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/obvestila/1324-bralna-akcija-pod-svincenim-
nebom-se-nadaljuje 
 

Vrečke presenečenja 

Tudi v poletnem času 2020 za vas pripravljamo vrečke presenečenja. 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/1338-vrecke-
presenecenja  

Pridite, izberite si svojo in se presenetite! 
 

 

 

Za september 2020 napovedujemo  

razstavo ob 

130. obletnici rojstva in 50. obletnici smrti  

pisatelja Franceta Bevka. 
Na ogled bo do konca decembra 2020, v razstavnih prostorih knjižnice. 

 

V septembru 2020 začenjamo tudi z izvajanjem knjižničnega programa za otroke, mladino in odrasle.  

Veseli bomo vašega obiska! 

 

                Spremljajte nas na spletni strani knjižnice in na knjižničnem FB profilu. 

                       Lepo in prijazno vabljeni v našo družbo. 

 

 V JUNIJU, JULIJU IN  

AVGUSTU 2020 

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 


