
ponedeljek, 16. april 2018

Odprtje XII. Goriških dnevov knjige
Nastop otrok skupine Deteljice, 
enote Julka Pavletič Solkan (Vrtec Nova Gorica)
»Ples je kot poezija, vsak gib beseda!« 
Nastop Plesnega ansambla TAN-DEM OŠ 
Dornberk in OŠ Šempas, pod vodstvom 
mentorice in koreografinje Tatijane Černilogar
Uvodni nagovor Mateja Arčona, župana Mestne 
občine Nova Gorica, in Irene Škvarč, direktorice 
Goriške knjižnice 
Glasbeni nastop Matije Bolčine 

Na ploščadi pred 
Goriško knjižnico, 
ob 12.00
(v primeru dežja v 
knjižnici pri klavirju)

Radovedni ponedeljek z Alešem Škerbinkom 
in Živo Grobelšek: V iskanju svobode,
potopisno predavanje in predstavitev knjige 

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, v dvorani

torek, 17. april 2018

Dobra vila Soča, predstava za otroke
Ustvarjalci otroških predstav – ekipa Fuldoro

Goriška knjižnica, 
ob 17.00, pri klavirju

Predstavitev znanstvene monografije dr. 
Mateje Černič: Ideološki konstrukti o cepljenju
Potekal bo knjižni bazar, kjer bodo poleg 
predstavljene monografije na voljo tudi druge 
knjige založbe Vega (starejše brezplačno, novejše 
za prodajo).

Fakulteta za uporabne 
družbene študije 
v Novi Gorici, 
Gregorčičeva 19, 
Nova Gorica, ob 
17.00, velika 
predavalnica (pritličje)

sreda, 18. april 2018

Predstavitev knjige Alje Furlan: 
Tisti krožniki/Quei piatti 

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, pri klavirju

četrtek, 19. april 2018

Knjižne POPslastice, pogovor o stripu z 
Ivanom Mitrevskim 
Z avtorjem se bo pogovarjala Lara Konjedic.

Goriška knjižnica, 
ob 13.00, pri klavirju

Ima vaš otrok težave z branjem?
Pomagajo mu Tačke pomagačke
(za otroke od 6 do 11 let).
V Društvu Tačke pomagačke so licenčni program 
R.E.A.D.® poimenovali Beremo s tačkami. Izvajajo 
ga terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so za 
to delo še dodatno usposobljeni. V družbi psov, ki 
kot poslušalci ne kritizirajo, je branje vznemirljivo in 
nekaj posebnega.
Ob 17.00: Ana Cukijati in psička Gaia

Goriška knjižnica, 
od 17.00 do 18.00, 
v pravljični sobi
Potrebna je 
predhodna prijava 
(INFO pult Goriške 
knjižnice) zaradi 
omejenega števila 
otrok. 
.

Predstavitev knjige Franca in Zorana Jerončiča: 
Pravce in zgodbe med Idrijo in Sočo 
Na predstavitvi sodeluje prof. Adrijan Pahor.

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, v dvorani

Pogovor z Jero Ivanc, 
prevajalko Evripidovih Trojank

SNG Nova Gorica, 
ob 18.30

Gledališka predstava Trojanke
Člani Goriške knjižnice imajo ob predložitvi 
članske izkaznice popust pri nakupu vstopnice za 
predstavo.
Cena vstopnice:
parter redna cena: 18 €, s popustom: 14 €,
balkon redna cena: 14 €, s popustom:11 €.

SNG Nova Gorica, 
ob 20.00

petek, 20. april 2018

Delavnica v Mojstrovalnici: 
Ustvarimo mesto s 3D svinčnikom.
Zaželena je prijava na: mojstrovalnica@gfkb.si
(za osnovnošolce).

Goriška knjižnica, 
ob 17.00, 
v Mojstrovalnici

Ima vaš otrok težave z branjem?
Pomagajo mu Tačke pomagačke 
(za otroke od 6 do 11 let).
V Društvu Tačke pomagačke so licenčni program 
R.E.A.D.® poimenovali Beremo s tačkami. Izvajajo 
ga terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so za 
to delo še dodatno usposobljeni. V družbi psov, ki 
kot poslušalci ne kritizirajo, je branje vznemirljivo in 
nekaj posebnega.
Ob 17.30: Sanja Bekrić in psička Guba 

Goriška knjižnica, 
od 17.30 do 18.30,  
v pravljični sobi
Potrebna je 
predhodna prijava 
(INFO pult Goriške 
knjižnice) zaradi 
omejenega števila 
otrok. 

Predstavitev zbornika Katarine Vuga: 
Sukenščina še živi

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, pri klavirju

VI. Goriška literarna prepletanja: Noč knjige 
2018 v Solkanu, ob 100-letnici smrti Ivana 
Cankarja in Stanislava Škrabca 
Sodelovali bodo: dr. Tanja Badalič, Olga Kolenc, 
Dragana Marošević, Rajko Slokar, mag. Darinka 
Kozinc, dr. Branko Marušič in Tanja Ocelič.
Program bo povezovala dr. Megi Rožič. 
Ob harfi bo nastopila Tea Plesničar.
Organizirajo: Goriški literarni klub GOVORICA, ZKD 
Nova Gorica, JSKD Nova Gorica in KS Solkan

Dvorana Krajevne 
skupnosti Solkan, 
ob 20.00

PROGRAM
v notranjosti

UGODNOSTI

pester

super

Pridi k nam
na kavo.

Podarimo ti 
torbico.

Oglej si predstavo: 
parter 14 €, 
balkon 11 € 

(namesto 18/14 €).

Podarimo 
ti odpisane 

knjige.

KUPON – brezplačna kava 
v Goriški knjižnici

KUPON – včlani se v knjižnico 
in prejmi darilo

KUPON – gledališka predstava 
Trojanke v SNG Nova Gorica

KUPON – odpisane knjige odnesi 
brezplačno

Kdaj si nazadnje pisal/-a "na roko"?

Anketa za 60 sekund*  Malo za hec, malo zares!

Izpolni, prinesi v knjižnico in se 
poteguj za super nagrade. :)
Žrebamo vsak dan od 16. do 23. aprila 2018!

Kdaj si bil/-a nazadnje v knjižnici?

Komu si nazadnje kaj prebral/-a? 

Kje najraje bereš?

Zakaj imaš rad/-a knjige?

Zakaj imaš rad/-a knjižnico?

Ime in priimek

Osebne podatke bomo uporabili samo za obvestilo o morebitni nagradi.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

E-pošta ali gsm

12. goriški
dnevi knjige

16.‒23. april 2018

*
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Žrebamo vsak dan od 16. do 23. aprila 2018!
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Komu si nazadnje kaj prebral/-a? 
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12. goriški
dnevi knjige

16.‒23. april 2018

*

KUPON – brezplačna kava 
v Goriški knjižnici

1 kupon = 1 kava/osebo

Kupon velja v času 
Goriških dnevov knjige.

Velja za nove člane in člane, 
ki v času Goriških dnevov 
knjige podaljšujejo svoje 

članstvo v Goriški knjižnici.

V aprilu 2018 podarjamo 
odpisane knjige.

1 kupon = do 5 knjig/osebo

Velja samo za nakup vstopnice 
za predstavo v četrtek, 

19. aprila 2018, ob 20.00.

Za nakup po znižani ceni 
morate predložiti člansko 

izkaznico Goriške knjižnice.

KUPON – včlani se ali podaljšaj 
članstvo in prejmi darilo

KUPON – predstava Trojanke v 
SNG Nova Gorica

KUPON – odpisane knjige 
odnesi brezplačno

INFORMACIJ
več

PROGRAMA
ustvarjalci

ANKETO
izpolni

sobota, 21. april 2018

Predstavitev knjige Gillesa Deleuza Anti-Ojdip
Pogovor bo vodil Izidor Barši, urednik knjige.
Organizira: Društvo humanistov Goriške

Carinarnica, 
Erjavčeva 53, 
Nova Gorica, 
ob 19.30

ponedeljek, 23. april 2018

NOČ KNJIGE V GORIŠKI KNJIŽNICI 2018

Tiskarska delavnica z Markom Drpićem: 
Tricikel tiska zgodbe
Predstava in delavnica sta namenjeni otrokom 
1. triade (od 6 do 10 let).

Goriška knjižnica, 
ob 17.00, 
v računalniškem 
kotičku

Pogovor z Mojco Širok ter predstavitev 
njenega romana Pogodba 
Z avtorico se bo pogovarjala Tina Podgornik.
Z dogodkom se začenja nova bralna sezona 
Primorci beremo 2018.

Goriška knjižnica, 
ob 18.00, pri klavirju

Impro skupina Dženny 
Gledališka improvizacija Cankarjeve pesniške 
zbirke Erotika ter njegovih dram Hlapci, 
Pohujšanje v dolini šentflorjanski in Kralj na 
Betajnovi.

Goriška knjižnica, 
ob 19.30, v atriju

Nika & Jani: »Tu smo doma«
glasbeni zaključek večera

Goriška knjižnica, 
ob 20.30, v atriju
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PROGRAM
v notranjosti

UGODNOSTI

pester

super

Kdaj si nazadnje pisal/-a "na roko"?

Anketa za 60 sekund*  Malo za hec, malo zares!

Izpolni, prinesi v knjižnico in se 
poteguj za super nagrade. :)
Žrebamo vsak dan od 16. do 23. aprila 2018!

Kdaj si bil/-a nazadnje v knjižnici?

Komu si nazadnje kaj prebral/-a? 

Kje najraje bereš?

Zakaj imaš rad/-a knjige?

Zakaj imaš rad/-a knjižnico?

Ime in priimek

Osebne podatke bomo uporabili samo za obvestilo o morebitni nagradi.
Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

E-pošta ali gsm

12. goriški
dnevi knjige

16.‒23. april 2018

*

DRUŠTVO
HUMANISTOV
GORIŠKE

razstave v času 12. Goriških dnevov knjige

Razstava: 10 let ustvarjalnih delavnic z Anko Krpan Skomina
v Goriški knjižnici
Osrednji razstavni prostor, od 4. 4. 2018 do 30. 4. 2018

Razstava dijakov na temo knjige Lučke Kajfež Bogataj: 
Planet, ki ne raste
Pripravili dijaki Biotehniške šole, Oddelek za naravovarstvo 
(Šolski center Nova Gorica).
Razstavni prostor na mladinskem oddelku, od 17. 4. 2018 do 4. 5. 2018

spremljevalni dogodki v času 12. Goriških dnevov knjige

Goriške literarne ustvarjalke, članice Goriškega literarnega kluba 
Govorica Alja Furlan, mag. Darinka Kozinc, Ljuba Krušič in mag. Marija 
Mercina, bodo v času Goriških dnevov knjige obiskale različne 
enote Vrtca Nova Gorica in se srečale z najmlajšimi.

Pokrovitelji Noči knjige 2018 v Goriški knjižnici:

OKREPČEVALNICA
GOL BAR

NOVA GORICA


