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Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v decembru 2022  

Prijava je obvezna. Prijavnica je na voljo na knjižnični spletni strani, kjer lahko  

dobite vse podrobne informacije o prijavi in projektu. 

Pravljična urica 

torek, 6. december 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Vodi bibliotekarka Polona Palčič.  

Glasbena pravljica z Vlasto Rosa in učenci Glasbene šole Nova Gorica 

torek, 13. december 2022, ob 17.30, pri klavirju. Glasbeno pravljico pripoveduje učiteljica  

Vlasta Rosa. 

Otroška ustvarjalna delavnica s Saro Faganel in Tjašo Batistič 

torek, 20. december 2022, ob 17. uri, v pravljični sobi. Otroško ustvarjalno delavnico vodita 

vzgojiteljici Sara Faganel in Tjaša Batistič. 

Otroški mesečni uganki na oddelku za mladino in cicibane 

 

Zaključna prireditev bralne sezone Primorci beremo 2022 ob Ta veselem dnevu kulture 2022 

petek, 2. december 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Matej Gruden - Keko: Rja in kri, predstavitev pesniške zbirke. Z avtorjem se bo pogovarjala pesnica Maruša Mugerli Lavrenčič. Dogodek bo  

avtor popestril z glasbeno spremljavo na kitari. Prireditev organizira Goriška knjižnica v sodelovanju s Knjižnico Damirja Feigla iz Gorice. 

 

Predstavitev bibliofilske izdaje knjige Stati inu obstati 

četrtek, 15. december 2022, ob 18. uri, v dvorani Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici 

Vabljeni na predstavitev bibliofilske izdaje knjige Stati inu obstati avtorja dr. Kozma Ahačiča. Dogodek bo moderiral jezikoslovec dr. Matej Šekli.  

Večer bo glasbeno popestril trio STIK. Dogodek, ki ga soorganizirajo Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici, Slavistično društvo  

Nova Gorica in Goriška knjižnica, poteka v sklopu jubilejev Kostanjevica 2023. 

 

Domoznanski večer v okviru Goriških literarnih prepletanj 2022 

četrtek, 8. december 2022, ob 17.30, pri klavirju 

Dr. Tanja Badalič Volk: predstavitev pesniške zbirke Razraščanja in slikanice Sledi mesečine. Z avtorico se bo pogovarjala pisateljica in kritičarka  

Anja Radaljac. Organizatorji dogodka: Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica in Goriška 

knjižnica. 

 

Pogovor z alpinistom Petrom Podgornikom v okviru projekta Obrazi slovenskih pokrajin - sklop pogovorov z izbranimi gosti, znanimi Primorci                  

četrtek, 1. december 2022, ob 18. uri, pri klavirju 

Z gostom se bo pogovarjala bibliotekarka Daša Medvešček. 

Čarobno - glasbeni decembrski večer z učenci Glasbene šole Pertinach in Društvom UNITRI Nova Gorica 

ponedeljek, 12. december 2022, ob 17. uri, pri klavirju  

 

Dogodki v Krajevni knjižnici Miren 

četrtek, 1. december 2022, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

David Cigoj: Razvoj zavesti: vse, kar naj bi vedeli o napredovanju sebe in družb, predstavitev knjige in pogovor z avtorjem.       

petek, 2. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Pravljična urica z dr. Megi Rožič. 

petek, 9. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Ustvarjalna delavnica izdelovanja novoletnih okraskov za otroke. 

petek, 23. december 2022, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Miren 

Božična pravljica za otroke. V čarobni svet pravljic nas bo popeljala pravljičarka Neda Mikuž. 

Pravljica v Krajevni knjižnici Kanal 

torek, 6. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Kanal 

Pravljična urica za otroke. 

Dogodka v Krajevni knjižnici Šempeter 

četrtek, 8. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Decembrsko izdelovanje prazničnih okraskov. Delavnico bo vodila Nadja Čebohin. Dogodek organiziramo v sodelovanju z Medobčinskim  

društvom prijateljev mladine za Goriško. 

četrtek, 22. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Božična pravljica za otroke. V čarobni svet pravljic nas bo popeljala pravljičarka Neda Mikuž. 

Dogodka v Krajevni knjižnici Branik 

četrtek, 15. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Branik 

Pravljična urica za otroke. V čarobni svet pravljic vas bo popeljala Marja Dolhar. 

četrtek, 22. december 2022, ob 18.15, v Krajevni knjižnici Branik 

Srečanje bralnega kluba Branik z ilustratorko Vesno Benedetič. 

Pravljica v Krajevni knjižnici Deskle 

četrtek, 8. december 2022, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Deskle 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Marjo Dolhar Batistič. 

Pravljica v Krajevni knjižnici Bilje 

sreda, 21. december 2022, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Bilje 

Božična pravljica za otroke. V čarobni svet pravljic nas bo popeljala pravljičarka Neda Mikuž. 

Razstave 

od 2. decembra 2022 do 30. decembra 2022, v osrednjem razstavnem prostoru 

Tatjana in Jana Korečič: Duplex Anima, likovna razstava. 

od 3. decembra 2022 do 23. decembra 2022, v razstavnem prostoru pri klavirju 

Goriška knjižnica: Skrito - odkrito - ohranjeno - dostopno, razstava o digitalizaciji na Goriškem območju ob Ta veselem dnevu kulture 2022. 

od 8. decembra 2022 do 31. decembra 2022, v razstavnem prostoru pri klavirju 

Dr. Tanja Badalič Volk: Sledi mesečine, priložnostna razstava ilustracij iz slikanice Sledi mesečine. 

od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2022, v stripoteki             

Razstava stripov iz Stripovskega natečaja, v okviru Dnevov Goriške knjižnice 2022. 

 

 V DECEMBRU 2022  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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