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Radovedni ponedeljki – sklop Starševanje 

ponedeljek, 13. september 2021, ob 18. uri, pri klavirju 

Irena Stubelj Marinič: Mamice v stiski, predavanje. 

 

 

Otroški torki 

V mesecu septembru v sklopu otroških torkov pripravljamo  

nagradno uganko meseca, na mladinskem oddelku pa nagradno križanko.  

V septembru bo na otroškem oddelku na ogled razstava starejših slikanic. Te bodo na voljo tudi za  

izposojo.  

 

 

Nagradna jesenska križanka na oddelku za leposlovje 

od 1. septembra 2021 do 30. novembra 2021, na oddelku za leposlovje 
Nagradna jesenska križanka.  

Vabljenki k sodelovanju. Želimo vam uspešno reševanje in srečo pri žrebu! 

 

 

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.  

 

 

Prihajajo Dnevi Goriške knjižnice! 

Z novim projektom želimo poudariti, za kaj vse je knjižnica pomembna, predvsem pa, da lahko širi znanje, 
ki je prosto dostopno, široko, bogato, raznoliko – lahko bi rekli neskončno. Prav za vsakega se nekaj  

najde! 

Prvi Dnevi Goriške knjižnice bodo potekali med 6. in 10. septembrom 2021. Spoznavali bomo  

prostranost vesolja in njegove skrivnosti – letošnja tema je namreč astronomija! 

Z znanjem rastemo, gradimo boljši svet ter ustvarjamo nove in dobre priložnosti.  

Zato ne pozabite obiskati Dnevov Goriške knjižnice in skupaj z nami pokukajte v znanje in neskončnost 
vesolja. Slogan Dnevov Goriške knjižnice je namreč »Reci NE – nevednosti!«. 

Projekt sooblikujemo skupaj z zavodom Cosmolab – Zavod za promocijo in popularizacijo astrofizike 
ter podjetjem Odiseja d. o. o.  

O dogajanju vas bomo sproti in pravočasno obveščali. Spremljajte nas na knjižnični spletni strani: https://
www.gkfb.si/in Facebook profilu: https://sl-si.facebook.com/Goriska.Knjiznica 

 

Obvestilo obiskovalcem prireditev 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 COVID-19 (PCT). 

Obvezno je nošenje zaščitnih mask.  
Hvala za razumevanje. Potrudili se bomo, da se boste pri nas počutili varno in lepo.  

 

Prijazno vabljeni. 

 V SEPTEMBRU 2021  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 


