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Radovedni ponedeljek – sklop Zelena knjižnica 

ponedeljek, 30. januar 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Rosana Vrh Makarovič: Načrtovanje vrta, predavanje iz  

sklopa Zelena knjižnica. 

Otroške dejavnosti 

Srečanja s Tačkami v januarju 2023  

Prijava je obvezna. Prijavnica je na voljo na knjižnični spletni stra-

ni, kjer lahko dobite vse podrobne  

informacije o prijavi in projektu. 

Pravljična urica 

torek, 3. januar 2023, ob 17. uri, v pravljični sobi.  

Vodi bibliotekarka Polona Palčič. 

torek, 31. januar 2023, ob 17. uri, v pravljični sobi.  

Vodi bibliotekarka Polona Palčič.  

Joga za otroke 

torek, 17. januar 2023, ob 17.15 uri, v pravljični sobi.  

V svet joge bosta otroke popeljali Danijela Milašinović in Sabina Vostner. Otroci naj imajo s seboj  

udobno podlago. 

Potičke za ptičke 

od 1. januarja 2023 do 31. januarja 2023, v atriju knjižnice  

Doma izdelajte prigrizek in z njim v atriju nahranite ptice.  

Otroški mesečni uganki na oddelku za mladino in cicibane 

Celoletna bralna akcija 12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje 

Na oddelku z leposlovnim gradivom vas lepo vabimo, da se pridružite bralni akciji, v kateri vsak mesec 

izpostavimo knjige na določeno temo.  

Med njimi izberite tisto, ki vas pritegne, jo preberite, nato pa izpolnite bralno znamenje in ga oddajte v 

posebno škatlo na oddelku za leposlovje.  

V mesecu januarju bomo brali literarna dela, ki obravnavajo vzgojo in izobraževanje. 

Literarni četrtek 

četrtek, 19. januar 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Primož Mlačnik: Otok psov in Leonora Flis: Enakozvočja, predstavitev knjig.  

Dogodek v soorganizaciji z Univerzo v Novi Gorici bo povezovala prof. dr. Katja Mihurko Poniž.  

Domoznanski večer 

sreda, 11. januar 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Zoran Jerončič in Franc Jerončič: Mejna reka Idrija: zgodba o reki, predstavitev knjige.  

Dogodek bo vodila Martina Kafol iz Založništva tržaškega tiska v Trstu. 

Bralni klub Na isti strani 

četrtek, 26. januar 2023, ob 17. uri, na oddelku za leposlovje oziroma pri klavirju 

Vabimo vas na prvo srečanje bralnega kluba, na katerem se bomo pogovarjali o romanu Otroci z vlaka 

avtorice Viole Ardone. Srečanja bralnega kluba bodo potekala enkrat mesečno v večernem času.  

Bralni klub vodi Maruša Mugerli Lavrenčič.  

od 1. decembra 2022 do 28. februarja 2023, na oddelku za leposlovje 

Nagradna zimska križanka za odrasle 

Vabljeni k reševanju literarne uganke o Karlu Destovniku Kajuhu. Želimo vam uspešno reševanje in srečo 

pri žrebu! 

Delavnica popravljanja gradiva 

sreda, 25. januar 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Popravljalnica knjig: delavnica popravljanja gradiva.  

Vodi Enisa Brkić. Udeležba na delavnici je prosta, predhodne prijave niso potrebne. 
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Dogodki v Krajevni knjižnici Miren 

četrtek, 5. januar 2023, 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, 13. januar 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Pravljična urica z dr. Megi Rožič. 

četrtek, 19. januar 2023, ob 18. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Peter Verč: Za vse, ne zase: življenje Romana Pahorja v pismih, dokumentih, pričevanjih  

in spominu hčerke Sonje, predstavitev knjige. 

ponedeljek, 23. januar 2023, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Miren  

Pravljična urica za otroke. V čarobni svet pravljic nas bo popeljala pravljičarka Neda Mikuž.  

četrtek, 26. januar 2023, ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Potopisno predavanje Kulturnega društva Stanko Vuk Miren – Orehovlje: Južna Afrika, predava Sonja 

Cijan. 

Dogodka v Krajevni knjižnici Šempeter 

četrtek, 19. januar 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Ustvarjalna delavnica: Zimsko izdelovanje snežakov. Vodila jo bo Nadja Čebohin. Dogodek organiziramo 

v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško. 

četrtek, 26. januar 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Pravljična urica za otroke. V čarobni svet pravljic nas bo popeljala pravljičarka Neda Mikuž. 

Pravljica v Krajevni knjižnici Deskle 

četrtek, 12. januar 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Deskle 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Marjo Dolhar Batistič.  

Pravljica v Krajevni knjižnici Solkan 

sreda, 18. januar 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Solkan 

V čarobni svet pravljice bomo vstopili s pravljičarko Dolores Komjanc. 

Pravljica v Krajevni knjižnici Kanal 

torek, 17. januar 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Kanal 

Pravljična urica za otroke v Krajevni knjižnici Kanal. 

 

Razstave 

od 3. januarja 2023 do 31. januarja 2023, v osrednjem razstavnem prostoru 

Maja Kutin (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota) in Boris Hajdinjak (Center judovske 

kulturne dediščine Sinagoga Maribor): Knjižna dediščina predvojne prekmurske neološke  

judovske skupnosti: Molitveniki in obredne knjige ter njihovi lastniki, potujoča razstava. 

od 9. januarja 2023 do 31. januarja 2023, v razstavnem prostoru pri klavirju 

Slovenski etnografski muzej: Stoletje zlatega faraona, priložnostna razstava ob 100. obletnici odkritja 

grobnice faraona Tutankamona. 

od 7. januarja 2023 do 21. januarja 2023, na oddelku za leposlovje 

Nikola Tesla: vizionar in izumitelj, priložnostna razstava ob 80. obletnici smrti Nikole Tesle.  

Izpostavljamo biografije velikega izumitelja. 

od 1. januarja 2023 do 31. januarja 2023, na oddelku za leposlovje 

Slovenski avtor v fokusu: ob obletnici rojstva Svetlane Makarovič izpostavljamo njena dela.  

Vabljeni k ogledu in branju. 

 

 

Dobrodošli! 

 V JANUARJU 2023  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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