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OBVESTILA 
 

Z NOVIM LETOM SPREMEMBA TELEFONSKIH ŠTEVILK KNJIŽNICE 
 

Z novim letom 2016 bodo spremenjene telefonske številke knjižnice. Nove številke osrednje knjižnice 

v Ajdovščini in v naših enotah v Vipavi, Podnanosu in v izposojevališču Dobravlje şo že vključene.  

Uporabniki menjave skorajda ne boste občutili, saj se vam bomo do konca leta oglasili tako na dosedanjo 

kot tudi na novo številko. Z novim letom pa se vam bo v primeru, da kličete na staro številko, polna 2 

meseca oglasil odzivnik, ki vam bo sporočil novo številko.   

 

Prepričani smo, da so nove številke bolj prijazne in si jih boste lažje zapomnili.  

 

NOVE ŠTEVILKE SO NASLEDNJE:  

 

OSREDNJA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA:   (05) 36-44-250 

KRAJEVNA KNJIŽNICA VIPAVA:   (05) 36-44-260 

KRAJEVNA KNJIŽNICA PODNANOS:  (05) 36-44-270 

IZPOSOJEVALIŠČE DOBRAVLJE:    (05) 16-44-280 

 

POTUJOČA KNJIŽNICA OHRANJA dosedanjo mobilno številko: (041) 596-130. 

 

PRIPOROČAMO, DA SI NOVE ŠTEVILKE KAR TAKOJ SHRANITE v vaš aparat ali si jih 

zapišete. Kot rečeno – kar dva meseca boste knjižnico lahko poklicali tudi na staro številko, novo pa 

vam bo sporočal odzivnik.  

 

 

ZAKLJUČEK KROŽKA »BEREMO V NAROČJU STARŠEV« 
 

V ČETRTEK, 17. DECEMBRA ob 18.00 vabimo otroke od 3. leta starosti dalje, njihove starše in 

stare starše na literarno-glasbeni sprehod skozi pesmi, pravljice in uganke SVET JE KAKOR 

RINGARAJA s pripovedovalko ANJO ŠTEFAN.  

Literarno-glasbeni sprehod bo nadomestil redno četrtkovo pravljico.  

 

ANJA ŠTEFAN je diplomirala iz slovenistike in anglistike, magistrirala je iz folkloristike. Izdala je 22 

knjig avtorskih pesmi, pravljic, ugank, slikopisov, priredb folklornih pripovedi in prevodov, za katere 

je prejela več priznanj in nagrad. Je ena opaznejših slovenskih pripovedovalk, že 17 let vodi 

pripovedovalski festival Pravljice danes. Nedavno je izšel izbor njenega literarnega dela z naslovom 

Svet je kakor ringaraja, ki ga bomo predstavili v naši knjižnici.  
 

 

PRAZNIČNI URNIK – 24. IN 31. DECEMBER 
 

Obveščamo vas, da bo v ČETRTEK, 24. in 31. DECEMBRA Lavričeva knjižnica za 

obiskovalce ODPRTA OD 8.00 DO 13.00 URE.  
 

 

 

Obvestila za mesec DECEMBER 2015  
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ŠTUDIJSKI KROŽKI 2015-2016 

 
NAJ VAS SPOMNIMO  

KNJIŽNA MESEČNA SREČANJA OB KAVICI 
 

Naša mesečna srečanja so namenjena spoznavanju različnih ustvarjalcev in njihovih del, skušamo 

ugotoviti sled, ki so jo pustili v vipavskem prostoru. Ob jubilejih slovenskih (in tudi tujih) literarnih 

ustvarjalcev spoznavamo njihov opus, ob aktualnih dogodkih in obletnicah se pogovarjamo o knjigah 

na določeno temo. Če radi izveste kaj novega (ali obudite spomin na kaj že slišanega, se nam pridružite! 

Vedno je zanimivo. 

 

V decembru bo srečanje v torek, 15. decembra ob 9.00 uri.  

 

 

NA KRATKO 
 

ZAČENJAMO S TEČAJEM KREATIVNEGA PISANJA PROZE »ZIMSKA PISARIJA« 

 

Z delom je začela skupina, ki se udeležuje tečaja kreativnega pisanja ZIMSKA PISARIJA, ki ga vodi 

pisatelj iz Ajdovščine BOJAN BIZJAK.  

Vsebine tečaja so: uvod v literarno snovanje, tehnike literarnega pisanja, zahtevnejše literarne tehnike, 

zaključuje pa se z analizo literarnih izdelkov udeležencev.  

Tečaju se lahko še pridružite, in sicer na tečaju; s prijavnico, ki jo dobite v knjižnici; z obrazcem na 

spletni strani www.ajd.sik.si.  

 

Skupina se redno sestaja v knjižnici v Ajdovščini OB ČETRTKIH ob 18.00.  
 

 

URE PRAVLJIC 

 

VIPAVA:  vsako sredo ob 17.00 

PODNANOS:  vsako sredo ob 11.00 

POTUJOČA KNJIŽNICA  – po razporedu  

AJDOVŠČINA:  vsak četrtek ob 17.00. V četrtek, 17. decembra bo pravljica začela ob 18.00 uri, ko bo naša 

in vaša gostja pripovedovalka ANJA ŠTEFAN.  

 

PRAVLJICA PO WALDORFSKO: 

VIPAVA   PONEDELJEK, 14. 12 ob 17.00: Astrid Lindgren – Tomten.  

AJDOVŠČINA   TOREK, 15. 12. ob 17.00: Astrid Lindgren – Tomten. 

 

URNIKI 

AJDOVŠČINA 

Ponedeljek, torek, sreda, petek    9.00 do 18.00 

Četrtek        10.00 do 18.00 

Sobota       8.00 do 13.00 

 

VIPAVA 

Ponedeljek    12.00 do 18.00 

Sreda    15.00 do 18.30 

Petek    12.00 do 16.00 

PODNANOS 

Sreda   11.00 do 14.00 

Petek  17.00 do 19.00 

 

DOBRAVLJE 

Sobota     9.00 do 11.30 

 

POTUJOČA KNJIŽNICA: po razporedu
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