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KULTURNI DOGODKI IN PRIREDITVE________________________ 
 

OHRANJAJMO MOKRIŠČA! 
2. februarja zaznamujemo svetovni dan mokrišč. Mokriščem bo knjižnica v sodelovanju z enoto 
Zavoda za varovanje naravne dediščine v Novi Gorici posvetila še posebno pozornost, tako da 
bomo ob naših predstavitvah predvajali 3-minutne dokumentarne filme o tej naravni dediščini 
na našem območju.  
 
AJDOVŠČINA, TOREK, 9. FEBRUARJA ob 18.30 
V počastitev Dneva kulture smo v goste povabili pisatelja in pesnika iz Ajdovščine Bojana 
Bizjaka. Roman Ujeto sonce, ki je že enajsti Bizjakov roman, je krajevno umeščen v Vipavsko 
dolino, v njem ji ponuja svojevrstno vizijo. Roman ima družbeno kritične sledi in seveda tudi 
humorne odtenke. Poljak, ki je plemiških korenin, kupi hišo nekje v okolici Trsta in prav rad 
zahaja tudi v Vipavsko dolino, kjer najde prijetnega sogovornika in z njim načrtuje sodoben 
center za počivanje. Skozi spomine nam nekoliko odstre življenje v Varšavi in na ta način 
izvemo, kakšen je bil tamkajšnji socializem v osemdesetih. Nekaj tudi izvemo o življenju 
plemkinje, njegove babice. Poljski grof se čudi pripovedi o fašizmu in težko razume slovensko 
razklanost. V romanu pa se znajdejo tudi okruški kratkih humoresk, ki jih grof prebira – napisal 
jih je lokalni pisatelj. Več o romanu bo povedal avtor sam, bralsko nam ga bo odstirala Ana 
Krečič, z glasbo bo večer popestrila kitaristka Mojca Bence. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 16. FEBRUARJA ob 18.30 
Tokrat predstavljamo knjigo Potovanje na fronto, ki temelji na dnevnikih italijanskega 
zdravnika na Soški fronti Giacinta De Carolija. V knjigi opisuje, kako izgledata smrt in fronta 
skozi oči zdravnika, v dnevnikih spoznavamo grozo fronte, ki je zarezala v slovenske vasi. 
Dnevnike dopolnjuje zdravnikova hči Maria Luisa De Caroli, ki po očetovi smrti pregleduje 
očetove dnevnike, obišče opisane kraje in želi s knjigo postaviti spomenik očetovemu pogumu 
in človečnosti – De Caroli je bil tudi odločen antifašist.   
Čeprav je to »zgodba z druge strani«, naši ljudje so bili tedaj povečini na drugi strani  frontne 
črte, je knjiga pripoved o poslanstvu, požrtvovalnosti in humanizmu zdravnikov, ki niso gledali, 
kdo nosi katero uniformo: vsakdo je bil le človek, ki mu je treba pomagati. Zato predstavitev 
pripravljamo skupaj z Zdravstvenim domom Ajdovščina. Knjigo bo predstavil prevajalec Valter 
Reščič, večer bo usmerjala Metka Sulič. Z nami bo dober poznavalec tedanje fronte David Erik 
Pipan iz Društva Soška fronta. 
 
VIPAVA, PONEDELJEK, 22. FEBRUARJA ob 18.30 
Naturopatija ali tudi naravna medicina oziroma zdravljenje je alternativni oziroma 
nekonvencionalni medicinski sistem, ki temelji na človekovi lastni moči zdravljenja. 
Prepričanje, da je človeško telo sposobno samozdravljenja, je staro več tisoč let. Naturopatija 
je enostavna in logična veda, ki združuje več ved in tehnik, tako tradicionalno kitajsko 
medicino kot druge alternativne tehnike. Naturopati se bolj posvečajo preventivi, njihova 
vloga je tudi, da ljudi spomnijo, naj verjamejo vase, in jih uči, kako naj živijo vsak dan, da jim bo 
čim bolje, pravi naturopatinja Erika Brajnik, ki je v Ajdovščini odprla prvi naturopatski center v 
Sloveniji. Telo nam ves čas govori, le poslušati ga moramo in se po tem ravnati, poudarja Erika 
Brajnik, ki je tudi avtorica številnih člankov in dveh knjig. Prva je izšla konec leta 2014 pod 
naslovom Probiotiki, imunski sistem in rak, drugo, Naturopatski priročnik za samopomoč, ki 
nam jo bo predstavila, je izdala konec lanskega leta.  
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AJDOVŠČINA, TOREK, 23. FEBRUARJA ob 18.30  
S knjižnim delom Zate, Monika se predstavlja Iza Kranjc, mlada pisateljica iz Ajdovščine, 
učenka 9. razreda Osnovne šole Danila Lokarja. Njeno zgodnje otroštvo so zaznamovale 
knjige, ki jih še vedno rada prebira. Obenem sama zapisuje zgodbe, ki jih v večini tudi 
ilustrira. Na pobudo učiteljice je eno takih zgodb poslala na literarni natečaj Z domišljijo na 
potep. Njena Zlata ptica je bila leta 2012 nagrajena in izdana v knjižni obliki v nakladi 100 
izvodov. Knjiga z naslovom Čokoladka je izšla v okviru istega natečaja leta 2013 v enaki 
nakladi. Naslednja zgodba – Southmoor Park ni izšla v knjižni obliki, bila je objavljena v 
spletni čitalnici. V mladinski pripovedi Zate, Monika avtorica predstavi življenje mlade 
osebe, ki se trudi ostati otrok, pa tudi obdržati svojo družino. Ugoditi hoče materi, ki se 
ukvarja s tegobami brezposelnih. Sama si želi biti uspešna in priljubljena v šoli, imeti 
vsakdanje najstniško življenje. Toda ves čas se počuti, kot da ji vse polzi iz rok in se ji vse, 
kar si dobrega želi, izmika. Monika si želi biti slišana in ne vedno odgovorna za vse, kar se 
doma dogaja. Konec ni predvidljiv in vse zgodbe se ne razpletejo do konca. Se pa junakinji 
izriše ob koncu zgodbe na obrazu nasmeh neizmerne sreče, kar je pri otroku, majhnem ali 
velikem, nekaj najlepšega in neprecenljivega. 
 

BRALNA SREČANJA_______________________________ ______ 
SREDA, 10. februarja ob 10.00, Center PRISTAN Vipava 
PONEDELJEK, 15. februarja  ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 16. februarja ob 9.00 - KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, LAVRIČEVA KNJIŽNICA Ajdovščina 
PONEDELJEK, 22. februarja ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina 
VSAK TOREK (2.2., 9.2., 16.2., 23.2.) ob 10.30, BEREMO s ŠENT-om, LAVRIČEVA KNJIŽNICA 
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 
februarju:  
VIPAVA:   PONEDELJEK, 15. februarja ob 17.00, pravljica Grdina v lisičji luknji, pripoveduje 

Nives Bratina Furlan 
AJDOVŠČINA:  TOREK, 16. februarja ob 17.00, pravljica Grdina v lisičji luknji, pripoveduje 
  Nives Bratina Furlan. 
 

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 

 


