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Radovedni ponedeljek – sklop Športanje za um in telo 

ponedeljek, 9. maj 2022, ob 18. uri, pri klavirju  

Radovedni ponedeljek z Janijem Konjedicem. 

Dogodek poteka v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 2022.  

 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v maju 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. 

Otroški mesečni uganki na oddelku za mladino in cicibane 

Pravljični urici: 

torek, 10. maj 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Vodi bibliotekarka Polona Palčič. 

torek, 24. maj 2022 ob 17. uri,  v pravljični sobi. Vodi bibliotekarka Polona Palčič. 

Pravljično srečanje s Sabino Vostner: 

torek, 17. maj 2022, ob 17. uri, na oddelku za cicibane 

Sabina Vostner: Hiša gospoda Marčimarja, predstavitev slikanice za otroke. 

 

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 akcijo, 

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, 19. maj 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Tanja Tuma in Cvetka Bevc: Intimni svetovi slovenske moderne. Pogovor z avtoricama bo vodila literarna  

zgodovinarka Katja Mihurko Poniž. Predstavile bodo ženske in moške svetove slovenske moderne skozi pogled avtoric. 

Dogodek sooblikujemo z Univerzo v Novi Gorici. Dogodek poteka v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 2022.  

 

Domoznanski večer 

četrtek, 26. maj 2022, ob 18. uri, pri klavirju  

Dolores Rijavec Strosar in Erika Perić: Pustite nam ta svet. Uvodna beseda avtoric in ogled dokumentarnega filma  

o zgodovini in razvoju Osnovne šole Kozara Nova Gorica. Z dogodkom obeležujemo 60-letnico vzgoje in  

izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na Goriškem.  

Dogodek poteka v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 2022.  

 

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 3. maja do 31. maja 2022, v osrednjem razstavnem prostoru 

Milena Kalan Frančeškin: Samostojna razstava klekljane čipke, razstava čipk. 

od 3. maja do 31. maja 2022, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

Varstveno delovni center Nova Gorica: Od smeti do lepih stvari, razstava izdelkov.  

od 5. aprila do 1. junija 2022, v atriju knjižnice 

Vrtnice za mesto vrtnic: razstava unikatnih keramičnih vrtnic, ki so nastale v keramični sekciji KUD Goriška paleta.   

            

 

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

 

Prijazno vabljeni. 
 

 V MAJU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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