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Radovedni ponedeljek – sklop Zelena knjižnica 

ponedeljek, 21. marec 2022, ob 17. uri, pri klavirju  

Jerneja Jošar: Trajnostno vrtnarjenje, predavanje v sklopu  

ponovnega odprtja Knjižnice semen. 

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v marcu 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. 

Otroška uganka za mesec marec: Kako lepo je, če se v naš vsakdan prikrade kaj poezije: lahko rožica, lahko nasmeh, 

lahko pa tudi prava pesem. In ker v mesecu, ki nam bo prinesel pomlad, obeležujemo svetovni dan poezije, otroke vabimo, 

da v uganki povežejo verze in junake. 

Podrobnosti o sodelovanju in reševanju uganke dobite na povezavi: https://www.gkfb.si/dogodki/splosna-obvestila/

item/1608-otroska-uganka-za-marec 

Veliko zabave pri reševanju in srečno pri žrebu nagrade. 

 

Nova celoletna bralna akcija na oddelku z leposlovnim gradivom 

V knjižnici začenjamo z novo celoletno bralno akcijo. Poimenovali smo jo 12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje.  

Vsak mesec bomo na oddelku z leposlovnim gradivom izpostavili knjige na določeno temo. Med njimi izberite tisto,  

ki vas pritegne, jo preberite, nato pa izpolnite bralno znamenje in iz knjige izpišite citat, ki se vas je še posebej dotaknil. 

Izpolnjeno bralno znamenje vrnite v posebno škatlico na oddelek z leposlovnim gradivom. Če želite dokončati bralno akci-

jo, morate do konca leta prebrati vsaj 6 tematsko različnih knjig. Vsem, ki bo to uspelo, bomo podelili praktične nagrade.  

Prijazno vabljeni k sodelovanju! 

 

Literarni četrtek 

četrtek, 10. marec 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Manca Izmajlova: Vdihni življenje s polnimi pljuči: koristni nasveti o dihanju, zdravju in življenjski formi,  

predstavitev knjige, vadba za pljuča in kratek glasbeni nastop. 

 

Domoznanski večer 

četrtek, 17. marec 2022, ob 18. uri, pri klavirju  

Gorazd Humar: Nekoč je v Piranu stal dvižni most: zgodba o dvižnem mostu je tudi zgodba o Piranu, predstavitev 

knjige. 

 

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 2. marca do 31. marca 2022, v osrednjem razstavnem prostoru 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije: Onstran svetlobe, razstava slik in fotografij slepih in slabovidnih avtoric 

in avtorjev ob stoletnici ustanovitve Podpornega društva slepih.  

od 4. marca do 31. marca 2022, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Vrtec pri OŠ Solkan: Malčki ustvarjajo, likovna razstava otrok vrtca pri OŠ Solkan. 

 

 

 

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

 

             Prijazno vabljeni. 

 

 V MARCU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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