V SEPTEMBRU 2020
Radovedni ponedeljki
ponedeljek, 7. september 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Zoran Furman: Transsibirska železnica - Od Moskve do Pekinga,
potopisno predavanje.
Dogodek je uvrščen v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG.
ponedeljek, 28. september 2020, ob 18. uri, pri klavirju
Aleš Juvanc: S kolesom iz Kenije v Južnoafriško republiko,
potopisno predavanje.

ZA VAS
PRIPRAVLJAMO

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.
Literarni četrtki
četrtek, 24. september 2020, ob 18. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)
Glasbeno-literarni večer s Sabino Vostner in predstavitev njene pesniške zbirke Preraščanje pomladi.
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/splosnaobvestila/item/1361-primorci-beremo-se-zacenja
Vrečke presenečenja
Še vedno so vam na voljo 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-vreckepresenecenja
Pridite, izberite si svojo in se presenetite!
Razstave
od 3. septembra do 31. decembra 2020, v osrednjem razstavnem prostoru in v razstavnem prostoru na mladinskem
oddelku
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica: V preseku: V tvoj spomin je moje ime: Pregledna razstava
o življenju in delu Franceta Bevka ob 130-obletnici rojstva in 50-obletnici smrti.
17. septembra 2020 obeležujemo 130. obletnico rojstva in 50. obletnico smrti pisatelja Franceta Bevka.
Ob tej priložnosti v knjižnici pripravljamo razstavo, ki prinaša presek življenja in dela Franceta Bevka. Na razstavi je
predstavljeno njegovo življenje, vloge, naloge in okoliščine, v katerih se je znašel, ter njegovo ustvarjanje, ki je kakorkoli
povezano s pisano besedo.
Razstava je nastala v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. Ogledate si jo lahko od 3. septembra do 31. decembra 2020
v razstavnih prostorih knjižnice.
Odprtje razstave bo v četrtek, 3. septembra 2020, ob 17. uri pri klavirju.
Razstavo bo predstavila direktorica knjižnice Irena Škvarč. Na klavirju bo nastopil Blaž Pahor.
Uvrščena je v sklop prireditev ob občinskem prazniku MONG ter v sklop Bevkovih dnevov 2020.
Goriška knjižnica v mesecu septembru sodeluje tudi pri aktivnostih v sklopu Mesta knjige: Obrobje: 11.- 18. september 2020:
http://mestoknjige.si/ in pri sooblikovanju programa pohoda: Smo dediči njunega dela: pohod po spominski literarni poti v
počastitev obletnic rojstva Franceta Bevka in Ljubke Šorli.
Pohod bo v soboto, 19. septembra 2020, ob 9. uri. Zborno mesto: ob spomeniku Franceta Bevka, mestni park ob Bevkovem trgu,
Nova Gorica.
Obvestilo obiskovalcem prireditev Goriške knjižnice:
Pri organizacij ter izvedbi dogodkov in prireditev v Goriški knjižnici bomo za preprečevanje širjenja novega koronavirusa
upoštevali navodila NIJZ in veljavno zakonodajo.
Trenutno se posameznih dogodkov v knjižnici lahko udeleži največ 50 obiskovalcev.
Obiskovalci dogodka bodo ob udeležbi izpolnili posebni obrazec, v katerem nam bodo zaupali svoje podatke, ki jih bomo
potrebovali in uporabili le, če bo tako od nas zahteval NIJZ.
Po mesecu dni bomo zbrane podatke uničili.
Hvala za razumevanje. Potrudili se bomo, da se boste pri nas počutili varno in lepo.
Prijazno vabljeni.
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi
v Republiki Sloveniji (str. 3771)
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