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Radovedni ponedeljek – sklop Zelena knjižnica 

ponedeljek, 17. januar 2022, od 17. do 19. ure, preko povezave Zoom  

asist. dr. Katarina Zabret, univ. dipl. inž. grad.: Kaj lahko storimo za 

zeleno prihodnost?, predavanje iz sklopa Zelena knjižnica. 

 

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v januarju 2022: Program poteka po vnaprej dogovorjenem razporedu.  

Prijava je obvezna, prijavnica je na voljo na knjižnični spletni strani. Izpolnjene lahko oddate osebno na  

mladinskem oddelku ali preko e-pošte. Kontaktni podatki za srečanje s Tačkami v Goriški knjižnici:      

E-naslov: tacke.pomagacke@gkfb.si  (za prijavnico in vprašanja v zvezi s projektom) 

Tel. št.: 05 / 330 91 27, mladinski oddelek Goriške knjižnice. Skrbnici projekta v Goriški knjižnici sta Alenka Štefanič in 

Darija Šatej. 

 

Literarni četrtek 

četrtek, 13. januar 2022, ob 18. uri, preko platforme Zoom 

Samo Rugelj: Na prepihu, predstavitev knjige. Z avtorjem se bo pogovarjala Tina Podgornik. 

Dogodek sooblikujeta založba Litera Maribor in Goriška knjižnica. 

 

 

Domoznanski večer 

četrtek, 27. januar 2022, ob 18. uri, preko povezave Zoom 

Domoznanski večer s člani Goriškega literarnega kluba GOVORICA in predstavitev knjig avtorjev Darice Majer  

Leban, Andreja A. Goloba, Milana Petka Levokova in Darinke Kozinc. V sklopu večera bo svojo pesniško  

zbirko predstavila tudi članica kluba Tanja Ocelić. Dogodek bo vodil Robert Titan Felix, urednik založbe Volosov Hram, 

Pesnica pri Mariboru. 

 

 

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 7. januarja do 31. januarja 2022, v osrednjem razstavnem prostoru in v razstavnem prostoru na mladinskem  

oddelku 

Daša Medvešček: Spominska razstava o življenju in delu Pavla Medveščka - Klančarja:  

Razstava nas bo popeljala v Medveščkovo otroštvo z izkušnjo begunstva, v njegovo mladost in umetniško (likovno) 

ustvarjanje ter pisateljevanje, vse skupaj pa bo zaobjemal pridih naših prednikov ter mistični svetovi staroverstva in pra-

starih običajev, tudi pustovanja. Na ogled bodo Medveščkovi osebni predmeti, njegove risbe in grafike, monografije, 

rokopisi in grafične opreme ter izbor izvirnih predmetov in replik iz njegove etnološke zbirke predmetov posoških  

staroverk in starovercev - od blizu si bomo lahko ogledali te vsakdanje spremljevalce staroverskega načina življenja in 

verovanja, ki izvirajo iz osrednje Soške doline – večina predmetov je z njenega desnega brega, s Kambreškega in Vol-

čanskih Rutov, z levega brega pa od Mosta na Soči prek Tolminskega Loma, Seniškega Brega, Kalskega, Banjške pla-

note do okolice Kanalskega Vrha, pa tudi s Čepovanskega, Cerkljanskega, Idrijskega in Brkinov. V sodelovanju z Etnolo-

škim društvom Liški pustjé bodo nad razstavo bdele tudi tradicionalne liške pustne maske, ki jih je rekonstruiral Branko 

Žnidarčič po skicah, ki jih je v 50-ih letih 20. stoletja naredil Medvešček in s tem ohranil pustno tradicijo v teh krajih.  

Razstava bo na ogled od 7. januarja 2022 do 31. januarja 2022 v osrednjem razstavnem prostoru in na oddelku za 

mladino.   

 

 

Potrudili se bomo, da se boste pri nas počutili varno in lepo.  

 

             Prijazno vabljeni. 
 

 

 V JANUARJU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 


