Otroške dejavnosti
Od 1. julija 2021 do 31. avgusta 2021, na oddelku za cicibane
in mladino
Poletni bralni izziv za celotno družino: Branje za znanje in
sanje! Sodeluj in se poteguj za bogate nagrade! Informacije za
sodelovanje bodo v kratkem dostopne na vseh oddelkih v knjižnici.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo 6. septembra 2021.

V JULIJU IN AVGUSTU
2021 ZA VAS
PRIPRAVLJAMO

Mladinske dejavnosti
sreda, 25. avgust 2021, od 17. do 19. ure, v atriju knjižnice
Mojca Stubelj Ars in Maša Lancner: Branje je cool!, literatura za otroke in najstnike ter okrogla miza: Poligloti doma
in v tujini, zabavno in hitro učenje jezikov za vse. Dogodka potekata v sklopu Festivala jezikov in kulture.
Sodelujejo: Zavod iManaLAB, Mini Poliglotini in Goriška knjižnica.
Literarni četrtki
četrtek, 19. avgust 2021, ob 19. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)
Poletni literarni večer v atriju knjižnice: Pogovor s Petro Pogorevc, avtorico biografije o Radku Poliču: RAC.
Z avtorico se bo pogovarjala Tina Podgornik.
Dogodek soorganizirata založba Beletrina v okviru Beletrininih trubadurjev 2021 in Goriška knjižnica.
Domoznanski večeri
četrtek, 26. avgust 2021, ob 19. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)
Poetični večer v atriju knjižnice. Predstavitev pesniške zbirke Darinke Kozinc. Z avtorico se bo pogovarjala
Barbara Korun.
Bralna akcija Primorci beremo 2021
Na oddelku za leposlovje in v naših krajevnih knjižnicah vas pričakujejo knjige za bralno akcijo Primorci beremo 2021.
Kot vsako leto vam ponujamo pester izbor slovenske literature različnih zvrsti. Podrobnejše informacije o projektu ter
dostop do zgibanke 2021 dobite na povezavi: https://www.gkfb.si/za-uporabnike/projekti/126-primorci-beremo
Vrečke presenečenja
Še vedno so vam na voljo vrečke presenečenja. V njih so tri knjige po našem izboru, enakega literarnega žanra ali
področja. Vsaka vrečka ima oznako, da boste vsebino lahko prepoznali.
Pridite, izberite si svojo in se presenetite!
Razstave
od 1. januarja do 31. decembra 2021, 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 smo obeležili 130. obletnico rojstva in 50. obletnico smrti pisatelja Franceta Bevka.
Ob tej priložnosti smo v knjižnici pripravili razstavo, ki prinaša presek življenja in dela Franceta Bevka.

Obvestilo obiskovalcem prireditev Goriške knjižnice:
Z dogodki v živo in obiskom prireditev začenjamo v mesecu avgustu 2021, v atriju Goriške knjižnice.
Pri organizaciji ter izvedbi dogodkov in prireditev v Goriški knjižnici bomo za preprečevanje širjenja bolezni
SARS-CoV-2 upoštevali navodila NIJZ in veljavno zakonodajo.
Po veljavni zakonodaji se lahko javnih in kulturnih prireditev udeležijo obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoje testiranja,
cepljenja oziroma prebolevnosti virusa SARS-CoV-2.
Obvezno je nošenje zaščitnih mask.
Hvala za razumevanje. Potrudili se bomo, da se boste pri nas počutili varno in lepo.

Prijazno vabljeni.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1549/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-omejitviponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1861/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasniomejitvi-ponujanja-kulturnih-storitev-koncnim-uporabnikom-v-republiki-sloveniji?h=
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