KULTURNI DOGODKI IN PRIREDITVE_________________________
AJDOVŠČINA, TOREK, 5. JANUARJA ob 18.30

Prvi dogodek v letu 2016 namenjamo predstavitvi knjige MIRE DELAVEC TOUHAMI Hči puščave.
Mire Delavec Touhami prihaja iz Manč pri Preddvoru iz kmečke družine z več kot petstoletno tradicijo,
na katero je zelo ponosna, danes je doktorica znanosti s področja literarnih ved, magistrica
mednarodnih in diplomatskih študij in doktorica znanosti s področja prava.
Pred leti je po njeni zaslugi oživel spomin na pisateljico Josipino Turnograjsko.
Na enem svojih humanitarnih popotovanjih se je ustavila med nomadskimi prebivalci severne Afrike,
Tuaregi. Zaživela je z njimi, se naučila jezika, spoznavala njihovo kulturo in se poročila s tuareškim
mladeničem. Sedaj z možem in otrokom živi v Nemčiji, kjer poučuje slovenski jezik in kulturo slovenske
izseljence, ves prosti čas pa namenja človekoljubnim potem, predvsem med Tuaregi. V knjigi Hči
puščave je portret Tuaregov orisan skozi intimno spoznavanje njihove tradicije, jezika, družbene
strukture, zgodovine in številnih političnih problemov. Opozarja na njihove stiske in težave v
sodobnem svetu, zato so jo simbolično izbrali za svojo ambasadorko v Evropi. V prihodnosti želi
prinesti s svojim znanjem in odprtim srcem nov veter v slovenski prostor in pomagati ohraniti tuareško
kulturo preko izobraževanja mladih Tuaregov (ustanovitev šol).
Revija Naša žena ji je leta 2012 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti podelilo posebno plaketo Ljudje odprtih rok. Mirino sporočilo svetu je: »Spoštujmo drug
drugega in imejmo se radi – ljubezen premaga vse! Otroci pa so naše največje darilo!«

VIPAVA, PONEDELJEK, 18. JANUARJA ob 18.30

Čas med 9. in 18. januarjem je zelo primeren za opazovanje zimskega nočnega neba, pravijo vipavski
astronomi, ki bodo naši prvi gostje v letu 2016 v knjižnici v Vipavi.
Osnovna šola Draga Bajca Vipava je eno najbolj pomembnih središč, kjer so pridobivali prvo znanje o
vesolju številni mladi. Ravno načrtno delo z mladimi v šoli in postavitev prvega observatorija na
Nanosu je zanetilo zanimanje za raziskovanje nočnega neba tudi drugod in prispevalo k nastanku
Astronomskega društva Nanos. Astronomi iz Vipavske doline so uspešni tako na področju
izobraževanja kot tudi ustvarjanja pogojev za razvoj astronomije (observatoriji, oprema). Zato smo jih
povabili medse, da nam pod skupnim naslovom Velikost vesolja skozi zgodovino predstavijo svoje
delo in dosežke.
Vesolje je staro dobrih 13 mrd let. Kar vidimo skozi teleskop, se je zgodilo zdavnaj - gledamo torej v
čas, ki ga ni več. Kaj je vesolje, kako njegove globine privlačijo raziskovalce in tudi mlade pa še kaj nam
bodo gostje predstavili s pomočjo projekcije. Če bo vreme primerno, bomo seveda tudi pogledali
skozi teleskop v zimsko nebo.

AJDOVŠČINA, TOREK, 19. JANUARJA ob 18.30

Mlado pisateljico iz Podnanosa, 22-letno študentko Veterinarske fakultete v Ljubljani, TEJO ROSA
smo že imeli priložnost spoznati, ko je v letu 2011 predstavila svoj knjižni prvenec, fantazijski
roman Poslednji izbranec. Že takrat je snovala novo zgodbo, ki v ospredje postavlja dolgo
zamolčan strašen dogodek, povezan s staro zapuščeno graščino in njeno nenavadno okolico.
Nastal je mladinski roman Skrivnost Zajčeve graščine, ki je hkrati pustolovski, kriminalen pa tudi
misteriozen, predvsem pa tak, da ga ne moreš odložiti. V njem napeto sledimo trem najstnikom,
ki skušajo med počitnicami raziskati zamolčano in razvozlati mnoge skrivnosti ter odkriti
preteklosti svojih prednikov … Avtorica trenutno piše predvsem kratke zgodbe, že dlje časa pa
pripravlja nov fantazijski roman. Knjiga je izšla pri Založbi Hart iz Ljubljane.

BRALNA SREČANJA_______________________ ______________

SREDA, 13. januarja ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 18. januarja ob 11.00, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 19. januarja ob 9.00 - KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, LAVRIČEVA KNJIŽNICA Ajdovščina
PONEDELJEK, 25. januarja ob 10.30, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (5.1., 12.1., 19.1., 26.1.) ob 10.30, bralno srečanje s ŠENT-om, Ajdovščina

URE PRAVLJIC___________________________________________________

Pravljice v izvedbi Lavričeve knjižnice so na vrsti po naslednjem razporedu:
AJDOVŠČINA:
vsak ČETRTEK ob 17.00
VIPAVA:
vsako SREDO ob 17.00
PODNANOS:
vsako SREDO ob 11.00
POTUJOČA KNJIŽNICA
po razporedu

V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini in v Vipavi gostuje tudi Vrtec Zlata ptica z waldorfsko pravljico. V
januarju bodo otroci lahko prisluhnili:
VIPAVA:
PONEDELJEK, 18. januarja ob 17.00. Pripoveduje TAMARA SREBOT.
AJDOVŠČINA: TOREK, 19. januarja ob 17.00. Pripoveduje TAMARA SREBOT.

NOVE TELEFONSKE ŠTEVILKE____________________________________________
Kot smo vas že obvestili, ima Lavričeva knjižnica nove stacionarne telefonske številke. Te 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) 36-44-280
POTUJOČA KNJIŽNICA ohranja dosedanjo gsm številko: (041) 596-130

NA KRATKO__________________________________________________________
NAJLEPŠE DARILO: DARILNI BON ZA LETNO NAROČNINO!
Lavričeva knjižnica je izdala Darilni bon, s katerim lahko obdarovanec poravna letno naročnino v knjižnici.
Vrednost bona je 14 oziroma 7 EUR, dobite pa jih v vseh enotah Lavričeve knjižnice. Vabljeni k nakupu!

HITREJŠI KNJIŽNIČNI INTERNET
Osrednja knjižnica v Ajdovščini je ob koncu leta dobila hitrejšo – optično – povezavo z internetom. V
knjižnici Vipava pričakujemo optične povezave spomladi 2016.
DELAVNICA ZA IZDELAVO ROČNIH LUTK
Delavnica izdelovanja ročnih lutk znova začne z rednimi srečanji v SREDO, 6. januarja 2016. Srečanja so vsako
sredo ob 10.00 uri, ko se jim lahko kadarkoli pridružite. Posebna predznanja niso potrebna. V naslednjih tednih
bodo udeleženci pripravili tudi lutkovno igrico – o dogodku vas bomo posebej obvestili.

URNIKI
AJDOVŠČINA
Ponedeljek, torek, sreda, petek
Četrtek
Sobota

9.00 do 18.00
10.00 do 18.00
8.00 do 13.00

VIPAVA
Ponedeljek
Sreda
Petek

12.00 do 18.00
15.00 do 18.30
12.00 do 16.00

PODNANOS
Sreda
Petek

11.00 do 14.00
17.00 do 19.00

DOBRAVLJE
Sobota

9.00 do 11.30

POTUJOČA KNJIŽNICA: po razporedu

