Otroški torki
Poletni bralni izziv za vso družino
V mesecu juliju in avgustu vas vabimo, da se skupaj s celotno
družino potopite v prav posebno bralno dogodivščino, ki jo organiziramo na
otroškem in mladinskem oddelku.
V predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju sta podpora in spodbuda družine,
prijateljev in družbe ključni, da postanemo samostojni bralci. In kakšen je pravzaprav
izziv? Zelo preprost. Sprejmeš ga tako, da k sodelovanju povabiš čim večje število
članov svoje družine: mamo, očeta, brata, sestro, babico, dedka, teto, strica, sestrično,
bratranca, pa tudi prijatelje, zlato ribico, krokodila, pando itd. Več članov, kot povabiš in
jih sprejme izziv, več možnosti imaš v nagradnem žrebu. Vsak, ki sodeluje v projektu,
mora prebrati najmanj 4 knjige.
Pripravljamo tudi otroški mesečni uganki na oddelku za mladino in cicibane.

V JULIJU IN AVGUSTU
2022 ZA VAS
PRIPRAVLJAMO

Celoletna bralna akcija na oddelku z leposlovnim gradivom
V knjižnici poteka celoletna bralna akcija 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.
Poletni literarni četrtek v atriju knjižnice
četrtek, 25. avgust 2022, ob 19. uri, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)
Tone Vogrinec in Marko Radmilovič: Vsi me kličejo Tona, predstavitev knjige v okviru Beletrininih trubadurjev 2022. Dogodek bo
vodila Tina Podgornik. Sooblikujemo ga z založbo Beletrina.
Čajanka kreativnega pisanja s pisateljico Anjo Mugerli in scenaristko Tamaro Babić Nikiforov
ponedeljek, 4. julij 2022, ob 17.30, v atriju knjižnice (v primeru slabega vremena pri klavirju)
Vsako zgodbo, ki jo pišemo ali beremo, nekdo pripoveduje. Kaj pa se zgodi, če isto zgodbo pripoveduje nekdo drug? Kako se spremeni?
Je to še vedno ista zgodba? Na tokratni delavnici bomo pisali besedila iz različnih gledišč, pri tem nam bodo v pomoč različni predmeti iz
vrečke presenečenja. Prinesite pisalo in papir, za čaj bo poskrbljeno. Delavnica poteka v organizaciji literarne revije November, vodita jo
pisateljica Anja Mugerli in scenaristka Tamara Babić Nikiforov. Čim prej se prijavite na anja.mugerli@gmail.com, saj je število
udeležencev omejeno.
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!
Joga v knjižnici
Vsako soboto v mesecu juliju vabljeni v atrij knjižnice na vadbo joge, ki jo organizira Društvo Joga v vsakdanjem življenju Nova
Gorica. Udeležba je brezplačna, prijave niso obvezne. Vadba bo potekala ob sobotah, med 6.30 in 8. uro v atriju knjižice (vhod v atrij
knjižnice je pri Borovem gozdičku).
Minutke za zdravje
V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Nova Gorica Zdravstvenega doma Nova Gorica, v času poletja pripravljamo srečanji,
namenjeni otrokom in odraslim. Otroci bodo v času srečanj prisluhnili pravljici v sklopu Pravljičnega bralnega kotička v pravljični sobi,
v okviru aktivnosti za odrasle pa bomo izvedli meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola ter meritve mišične moči in gibljivosti.
Obiščite nas! Lepo vabljeni otroci in odrasli:




v sredo, 6. julija 2022, med 10. in 12. uro, v pritličju Goriške knjižnice (ob glavnem vhodu),
v sredo, 3. avgusta 2022, med 10. in 12. uro, v pritličju Goriške knjižnice (ob glavnem vhodu).

Razstave
od 30. junija do 31. avgusta 2022, v osrednjem razstavnem prostoru
Center arhitekture Slovenije: Igriva arhitektura v Goriški knjižnici.
od 30. junija do 26. avgusta 2022, v razstavnem prostoru na mladinskem oddelku
Kulturno društvo Rak Rakek – mozaična sekcija: Rakovski mozaični utrip, razstava mozaičnih slik.
od 5. aprila do 30. septembra 2022, v atriju knjižnice
Vrtnice za mesto vrtnic: razstava unikatnih keramičnih vrtnic, ki so nastale v keramični sekciji KUD Goriška paleta.
od 25. maja do 19. avgusta 2022, pri klavirju
Bralnice pod slamnikom 2022: Deček Brin na Šempaškem polju in Deček Brin v stripu, razstava izdelkov
učencev Osnovne šole Fran Erjavec Nova Gorica in Osnovne šole Šempas.
od 3. junija do 19. avgusta 2022, pri klavirju
Bralnice pod slamnikom 2022: Ne pozabi na naslov!, razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Nova Gorica in
učencev Osnovne šole Kozara.
od 11. julija 2022 do 19. avgusta 2022, na časopisnem oddelku (hodnik med strokovnim in časopisnim oddelkom)
Goriška knjižnica: Kreativna reciklaža, razstava o izdelovanju papirja in njegovi reciklaži.
Prijazno vabljeni v našo družbo tudi v času poletja!
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