Knjižnica pod krošnjami
v Novi Gorici

Postanek v senčki sredi mesta
BOROV GOZDIČEK
17. junij - 23. junij 2013 in
21. avgust – 28. avgust 2013
Čas za listanje: vsak dan, 10h - 20h

Krošnje in knjige pod njimi bodo vesele, če
se jim pridružiš in z njimi preživiš kakšno od
številnih bralnih zabav.

Bralni priboljški od 17. do 23. junija:
Ponedeljek, 17. junij

Dom za starejše občane Nova Gorica

9.30 – NA OBISKU: ANJA ŠTEFAN

Anja Štefan, pesnica, pisateljica in pravljičarka bo obiskala varovance doma za starejše
občane. Pripovedovala bo stare slovenske pravljice, morda bomo skupaj tudi zapeli.
Borov gozdiček

Torek, 18. junij
11.00 - NA OBISKU: PIŽAMA in ELEKTRONSKO BRANJE

Pižama (prevajalec in stand-up komik, Boštjan Gorenc) se bo skupaj z dijaki TŠC
pogovarjal o elektronskih knjigah in branju ter spletnem raziskovanju.

Sreda, 19. junij
18.00 – NA OBISKU: DUŠAN JELINČIČ

Dušan Jelinčič, tržaški pisatelj in veliki ljubitelj gora, bo predstavil svoj roman Nocoj
bom ubil Chomskega. Pogovor z avtorjem bo vodila Patricija Maličev, novinarka Sobotne
priloge Dela.

Četrtek, 20.junij
17.00 – LUTKOVNA PREDSTAVA: PULCINELLA

Na obisk prihaja lutkar s harmoniko Matija Solce (Teatro Matita) s predstavo Pulcinella.
Matija je tudi umetniški vodja festivala Histeria.

Petek, 21. junij
17.00 – USTVARJALNICA: DOLGA KAČJA ZGODBA

Branje pravljice in ustvarjalnica z Ano Žerjal. Kako je kača dobila strupene zobe?

Sobota, 22. Junij
17.00 – NA OBISKU: GREGOR KAMNIKAR

Gregor Kamnikar bo vsebino svoje knjige Zmes za ples o sodobni plesni umetnosti
predstavil skozi skupno branje, gibanje in raziskovanje. Delavnica je namenjena
vsakomur, tudi otrokom od petega leta starosti. Ne odlašaj, prijavi se na (zornmateja@
gmail.com).

Nedelja, 23. juNIJ
10.00 – USTVARJALNICA: DOLGA KAČJA ZGODBA

Branje pravljice in ustvarjalnica z Ano Žerjal. Mavrična kača prejme razglednico od svoje
tete kačurde, ki prebiva na nebu-v obliki mavrice.

Bralni priboljški od 21. do 28. avgusta:
Sreda, 21. avgust
10.00 – USTVARJALNICA: DOLGA KAČJA ZGODBA

Branje pravljice in ustvarjalnica z Ano Žerjal. Danes ob pravljici Jara kača na sporedu
zgodba o tem, kako so kačo razumeli včasih.
Dom za starejše občane Nova Gorica

16.00 – GLASNO BRANJE

Glasno branje in pogovor s prebivalci doma za starejše občane.

Četrtek, 22. avgust
18.00 – NA OBISKU: CIRIL ZLOBEC

Na obisk pod krošnje borovcev prihaja Ciril Zlobec, pesnik, pisatelj, publicist, prevajalec,
novinar, urednik, nekdanji politik, krašovec, znan zlasti kot pesnik, ki piše lirične,
čustvene pesmi. Pogovor z avtorjem bo vodila Martina Kafol, urednica Založbe Tržaški Tisk,
kjer izšla njegova knjiga z naslovom Italijanska srečanja slovenskega pesnika.

Petek, 23. avgust
17.00 – NA OBISKU: PRAVLJIČNA JOGA Z URŠKO BOŽIČ

Prepustite se naravi in skupaj z vašimi otroki uživajte v igri in jogi. Predstavitev knjige
Pravljična joga, Urške Božič ter delavnica za otroke
in starše. Ne odlašaj, prijavi se na zornmateja@gmail.com.

Sobota, 24. avgust
10.30 – LUTKOVNA PREDSTAVA:
O KRUHU, PRIJATELJSTVU IN DOBRI VOLJI

Olga Moroz, velika poznavalka ruskih in ukrajinskih pravljic, obožuje ročne lutke.
Izdeluje jih sama, v sodelovanju s svojo lutkovno skupino
iz Doma za upokojence Fužine pa postavlja lutkovne predstave ruskih
in ukrajinskih narodnih pravljic. Srečanje pripravljamo v sodelovanju
z Ustvarjalnim studiem pravljične terapije Rokavička.

Ponedeljek, 26. avgust

Dom za starejše občane Nova Gorica

16.00 – GLASNO BRANJE

Glasno branje in pogovor s prebivalci doma za starejše občane.

Torek, 27. avgust
17.00 – USTVARJALNICA: DOLGA KAČJA ZGODBA

Branje pravljice in ustvarjalnica z Ano Žerjal. Izmišljena zgodba pripoveduje, česa se je
kača naučila med gostovanjem v Knjižnici pod krošnjami.

Sreda, 28. avgust
18.30 – ODPRTI MIKROFON

Branje pesmi in izmenjava naših misli. Mikrofon je odprt za vse. Vabljeni!

V primeru dežja nas ni!
Bralno krošnjo v Novi Gorici pripravljamo pod pokroviteljstvom Mestne občine Nova Gorica. / Vsebinska zasnova Knjižnice pod
krošnjami: Zavod Divja misel. / Partnerji in podporniki: Mladinski center Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Dom
za starejše občane Nova Gorica. / Knjižničarska ekipa: Tamara Miljavec, Dejan Gregorič, Barbara Poša, Ana Žerjal in Mateja Zorn.

