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Radovedni ponedeljek – sklop Pogled čez horizont 

ponedeljek, 17. april 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Peter Marinič: Potovanje v skrivnostno dušo Sardinije,  

potopisno predavanje. 

 

Otroške dejavnosti 

Srečanji s Tačkami v aprilu 2023 

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

tudi vse podrobne informacije o projektu. 

Pravljična joga za otroke 

torek, 4. april 2023, ob 17.15, v pravljični sobi 

V svet joge bosta otroke popeljali Danijela Milašinović ter pesnica in kantavtorica Sabina Vostner s pravljico 

iz knjige Hiša gospoda Marčimarja. Otroci naj imajo s seboj udobno podlago. 

Pravljični urici 

torek, 11. april 2023, ob 17. uri, v pravljični sobi 

Pripoveduje bibliotekarka Polona Palčič. 

torek, 25. april 2023, ob 17. uri, v pravljični sobi 

Pripoveduje bibliotekarka Polona Palčič. 

Otroška ustvarjalna delavnica 

torek, 18. april 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Delavnica bo potekala pod mentorstvom Sare Faganel in Tjaše Batistič. Možne so predhodne prijave. 

Otroška uganka meseca aprila 

 

Mladinska uganka meseca aprila 

 

Literarni četrtek   

četrtek, 6. april 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Metod Žunec: Spregledana slovenščina: izvorno ozadje slovenskega besedotvorja, predstavitev knjige.  

Sodeluje pesnica in pisateljica Vida Mokrin Pauer. 

 

Domoznanski večer 

četrtek, 13. april 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Večer proze »Ples črk v pomladnem vetrcu«, v sodelovanju z Goriškim literarnim klubom Govorica. 

 

Oddelek za leposlovje 

od 1. marca 2023 do 31. maja 2023, na Oddelku za leposlovje 

Nagradna pomladna križanka za odrasle. Vabljeni k reševanju uganke, v kateri boste morali prepoznati citate 

iz znanih literarnih del. Želimo vam uspešno reševanje in srečo pri žrebu! 

od 1. aprila 2023 do 30. aprila 2023, na Oddelku za leposlovje 

Slovenski avtor v fokusu: Ob obletnici rojstva Suzane Tratnik izpostavljamo njena dela. Vabljeni k ogledu in 

branju. 

Bralni klub Na isti strani 

četrtek, 20. april 2023, ob 17. uri, na Oddelku za leposlovje 

Vabimo vas na četrto srečanje bralnega kluba, na katerem se bomo pogovarjali o romanu Telefon v vetru 

avtorice Laure Imai Messina. Bralni klub vodi Maruša Mugerli Lavrenčič. 

 

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  

izpostavljamo 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 aprilu bomo 

prebirali dela, ki se dotikajo ekologije, varovanja okolja, narave, naravnih nesreč in katastrof. 

 V APRILU 2023  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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Literarno srečanje »Knjiga ob 18.03« 

sobota, 1. april 2023, ob 11.03, pri klavirju 

Sebastijan Pregelj: V Elvisovi sobi, predstavitev knjige  

in pogovor. Sodelovanje z društvom Associazione culturale  

Il libro delle 18.03, Kulturnim domom Nova Gorica in GO!2025  

Nova Gorica-Gorica. Dvojezična predstavitev, z avtorjem se bo  

pogovarjal Marko Marinčič, za prevod je poskrbljeno. 

 

Predstavitev projekta DIGI SCENA 

ponedeljek, 3. april 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Predstavitev projekta DIGI-SCENA, katerega namen je socialna vključenost ranljivih skupin v digitalno družbo. 

 

Predstavitev zbornika: Ko so ječali tečaji Evrope: o pesniku Dragu Bajcu in tigrovcih iz goriškega  

poduredništva časopisa Edinost: 1927-2022 

sreda, 12. april 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Ko so ječali tečaji Evrope: o pesniku Dragu Bajcu in tigrovcih iz goriškega poduredništva časopisa  

Edinost: 1927-2022, predstavitev zbornika. Knjigo bosta predstavila mag. Marija Mercina in Gorazd Humar,  

urednik knjige. 

 

Predstavitev pesniške zbirke Boštjana Dermola 

sreda, 19. april 2023, ob 18. uri, pri klavirju 

Boštjan Dermol: Trilogija: izbrane pesmi 2015–2022, predstavitev pesniške zbirke. Z avtorjem se bo  

pogovarjala Tina Podgornik. 

 

Srečanje v okviru projekta #Športajmoinberimo 2023 

#športajmoinberimo je nacionalni medresorski projekt za spodbujanje branja med mladimi športniki in  

športnicami. V Goriški knjižnici bomo srečanje novogoriških dijakinj in dijakov z vrhunskim športniki gostili v 

sredo, 19. aprila 2023, ob 12. uri, pri klavirju. 

Dogodku lahko prisluhnete, saj je prost in odprt za vse, ki jih tema zanima. Dogodek bo vodila Tina Podgornik. 

 

Začetek projekta Primorci beremo 2023 

ponedeljek, 24. april 2023 

V primorskih splošnih knjižnicah se začenja že sedemnajsta sezona projekta Primorci beremo. Vabimo vas  

k branju kakovostnih del slovenskih avtorjev in sodelovanju v bralni akciji.  

 

Ustvarjalne delavnice 

sreda, 5. april 2023, ob 17. uri, pri klavirju 

Popravljalnica knjig: delavnica popravljanja gradiva. 

Vodi Enisa Brkić. Udeležba na delavnici je prosta, predhodne prijave niso potrebne. 

 

Razstave 

od 3. aprila 2023 do 28. aprila 2023, v osrednjem razstavnem prostoru 

Lavra Rob: Pesnik Ivan Rob, razstava ob 80. obletnici smrti Ivana Roba.  

Odprtje razstave o Ivanu Robu bo v petek, 7. aprila 2023, ob 18.30, pri klavirju. 

od 11. aprila 2023 do 28. aprila 2023, v razstavnem prostoru pri klavirju 

Osnovna šola Kozara: razstava ob 60-letnici delovanja organiziranega šolstva za otroke s posebnimi 

potrebami. 

od 17. aprila do 28. aprila 2023, ob vhodu v knjižnico 

Kulturno društvo Teater na konfini:  Ah, vse te žirafe Gotropolisa, likovna interaktivna  

žirafikacija* (*žirafikacija: ekstrakcija določene potencialne različice realnosti preko kreativnih praks ter  

vzpostavitev le-te kot objektivne realne entitete) 

Prijazno vabljeni! 

 V APRILU 2023  

ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 
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Dogodki v Krajevni knjižnici Šempeter 

četrtek, 6. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici  

Šempeter 

Velikonočna ustvarjalna delavnica za otroke pod mentorstvom  

Nadje Čebohin. Delavnico organiziramo v sodelovanju z  

Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško. 

četrtek, 20. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Nedo Mikuž. 

petek, 21. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Šempeter 

Na četrtem srečanju bralne skupine Bralci na placu se bomo pogovarjali o knjigi Óštrigéca, avtorja  

Marjana Tomšiča. 

 

Dogodki v Krajevni knjižnici Miren 

torek, 4. april 2023, med 9. in 10. uro, v Krajevni knjižnici Miren 

Spij kavo ali čaj in se druži. 

četrtek, 13. april 2023, ob 18. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Pravljična urica za otroke z dr. Megi Rožič. 

četrtek, 20. april 2023, ob 20. uri, v Krajevni knjižnici Miren 

Potopisno predavanje Uganda – potovanje skozi čas, predava Aleš Urdih. 

ponedeljek, 24. april 2023, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Miren 

Pravljična urica za otroke z Nedo Mikuž. 

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Solkan 

sreda, 5. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Solkan 

Pravljična urica za otroke in ustvarjalna delavnica. V čarobni svet pravljice nas bo popeljala pravljičarka  

Dolores Komjanc, ustvarjalnost v nas bo prebudila Aneja Batagelj. 

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Deskle 

torek, 18. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Deskle 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Marjo Dolhar Batistič.  

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Kanal 

torek, 11. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Kanal 

Pravljična urica za otroke. 

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Bilje 

sreda, 19. april 2023, ob 16.30, v Krajevni knjižnici Bilje 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Nedo Mikuž. 

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Branik 

četrtek, 20. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Branik 

Pravljična urica za otroke s pravljičarko Marjo Dolhar Batistič. 

 

Pravljica v Krajevni knjižnici Prvačina 

ponedeljek, 17. april 2023, ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Prvačina 

Pravljična urica za otroke in ustvarjalna delavnica. Vodi pravljičarka Eva Ostrouška. 

 

 

Prijazno vabljeni! 

 V APRILU 2023  

V KRAJEVNIH  

KNJIŽNICAH ZA VAS  

PRIPRAVLJAMO 

 


