
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dopis koncno ZA TISK.pdf   1   24.12.2015   10:02:59

Obvestila za mesec MAREC 2016

 

 

 

 

KULTURNI DOGODKI IN PRIREDITVE_________________________ 
 

V SREDIŠČU: MEDNARODNI DAN ŽENA, DAN POEZIJE IN PRAVLJICE 
V marcu najprej namenjamo pozornost mednarodnemu Dnevu žena, 8. marcu. Zaznamovali ga 
bomo s knjigo tržaške deportiranke Marte Ascoli Auschwitz je tudi tvoj. Pesniškemu 
ustvarjanju je posvečen 21. marec - svetovni Dan poezije. Poklonili se mu bomo s poezijo 
ajdovske izseljenke, pesnice, pisateljice, novinarke Ane Praček Krasna. Poeziji je namenjen tudi 
projekt Pomlad – najlepši čas, ki ga je zasnovala dijakinja iz Vipave Rebeka Rehar.  
 
AJDOVŠČINA, SREDA, 9. MARCA ob 18.30 
Tokrat vabimo v goste založbo Mladika iz Trsta s knjigo Marte Ascoli Auschwitz je tudi tvoj. 
Knjiga je izšla pri  Mladiki v slovenskem prevodu Magde Jevnikar in s spremno besedo Borisa 
Pahorja. Gre za s fotografskim gradivom opremljene avtobiografske zapise tržaške 
deportiranke Marte Ascoli, ki se živo spominja večera 29. marca 1944, ko so jo najprej odpeljali 
v tržaško Rižarno, nato pa v nemška taborišča Auschwitz, Birkenau in Bergen-Belsen, kjer je 15. 
aprila 1945 dočakala osvoboditev. Pričevanja Marte Ascoli opozorjajo na tragedijo, ki jo je 
doživela neka družina, judovski narod in celotno človeštvo. Italijanski izvirnik z naslovom 
Auschwitz è di tutti je izšel leta 1998 pri tržaški založbi Lint. Leta 2011 je knjigo izdala osrednja 
italijanska založba Rizzoli. Predstavitve se bosta ob prevajalki Magdi Jevnikar udeležila tržaška 
predsednica vsedržavnega združenja deportirancev ANED, zgodovinarka Dunja Nanut, in 
avtoričin sin Davide Puzzolo. 
 
AJDOVŠČINA, TOREK, 15. MARCA ob 18.30 
Predzadnje delo Marije Mercina Primorska zgodba smo predstavili tudi v naši knjižnici. Tokrat 
predstavljamo njeno novo knjigo Je trden kaj most, Skice iz Nove Gorice. »Iz svojega časa se 
dotikam vsega, kar obstaja, in ima pravico biti tu, tako kot mi.« »Knjiga Je trden kaj most gradi 
most iz besed, ki se pne iz preteklosti v sedanjost, od širšega goriškega prostora do njegove 
srčike ─ Nove Gorice.« Iz spremne besede pisateljice Barice Smole. Pogovor z avtorico bo 
vodila kritičarka in urednica Ana Geršak. V knjigi, ki je izšla pri založbi Buča in jo je oblikovala 
likovna ustvarjalka iz Ajdovščine Silva Karim, so detajli z grafik tržaškega llikovnika Franca 
Vecchieta, avtorja mozaika na Evropskem trgu, ki povezuje Novo Gorico in Gorico.  

 
AJDOVŠČINA, PONEDELJEK, 21. MARCA ob 19.00  
Na Dan poezije,  21. marca, bo v osrednji knjižnici v Ajdovščini zaključna prireditev natečaja 
poezije »Pomlad – najlepši letni čas«, ki je k sodelovanju vabil v kategorijah 13 do 18 let in nad 
18 let. Literarni natečaj je plod sodelovanja med knjižnico in našo prostovoljko iz Vipave 
Rebeko Rehar. Rebeka, sicer dijakinja oblikovanja na SŠ Srečko Kosovel Sežana, pripravlja 
natečaj od zamisli do izvedbe - s podporo sodelavk in sodelavcev naše knjižnice – kot zaključni 
projekt v okviru poklicne mature. V skladu s tem pripravlja tudi sceno zaključnega dogodka, na 
katerem bodo razglašeni nagrajenci, ki bodo brali svoje pesmi. Nastopili bodo tudi Tamburaši 
iz Vipave.  

AJDOVŠČINA, TOREK, 22. MARCA ob 18.30  
Svetovni dan poezije je pravi trenutek za branje pesmi Ane Praček Krasna, pesnice, pisateljice, 
novinarke – kaj vse bi še lahko zapisali! Kronološki pregled njenega življenja, objavljen v knjigi 
Newyorški razglednik (1991), je pripoved o izjemni moči, energiji, volji, vztrajnosti in predvsem 
ustvarjalnosti pesnice, ki se je rodila v Dolgi Poljani 30. novembra 1900. “Ena najbolj 
znamenitih Slovenk”(Mihael Glavan) je svoja zadnja leta življenja živela v Ajdovščini, kamor se 
je z možem po dvainpetdesetih letih vrnila iz ZDA. V stanovanju bloka na Tovarniški ulici je 
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nastala njena črtica Rip van Winkle v Ajdovščini. Rip je dvajset let prespal in ko se je zbudil, se je znašel v svetu, ki ga ni več 
poznal in kjer ga nihče več ni poznal. “Ne”, pravi pesnica, “imeli smo široko odprte oči in srce za naš ljubi stari kraj. Vse, prav 
vse smo čutili z njim, dobro in hudo ...” Morda je, mnogo let po njeni smrti (2. marec 1988), čas, da “ljubi stari kraj” spozna 
njeno poezijo: ritmično, izpovedno, predvsem pa motivno izjemno sodobno. Da njena dolina (in z njo domovina) odpre oči 
za njeno poezijo, jo začuti in sprejme za svojo. Tako Ivana Slamič, ki bo vodila večer.  
 

PRAVLJIČARSKI FESTIVAL, 7. do 16. marec 
LKA se letos tretjič vključuje v festival Pravljice danes 2016. Pravljicam bo mogoče prisluhniti v knjižnicah v Ajdovščini, Vipavi 
in Podnanosu, ponekod tudi na Potujoči knjižnici. Odšle pa bodo tudi »na potep«: v šole na Otlico, v Podnanos, Vipavski Križ, 
Lokavec. 
Pravljice bodo pripovedovali knjižničarji. Pomagali nam bodo še zbiratelj ljudskih pripovedk Franc Černigoj, novinarka Radia 
Robin in POP tv Mateja Poljšak Čuk in avtorica pesmi in glasbenih predstav Melita Osojnik.  
PA ŠE TOLE: Pravljice bodo začele potovanje na mladinskem oddelku v osrednji knjižnici z razstavo ročnih lutk, ki so jih 
naredile udeleženke delavnice Ustvarjamo skupaj, ki jo vodi Darja Kajfež. Lutke so bile izdelane po motivih pravljic, ki jih 
bomo ravno tako razstavili. 
 

TAČKE POMAGAČKE 
V osrednji knjižnici so se predstavili sodelavci Društva za terapijo s pomočjo psov in staršem ter otrokom približali program 
R.E.A.D. – Beremo s tačkami. To je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti tako, da 
otrok bere psu. Zanimanje je bilo veliko, zato se s »Tačkami« dogovarjamo za termine tako v Ajdovščini kot v Vipavi, 
predvidoma že v marcu. Za stik in usklajevanje skrbi Martina Zalar (051) 652-387, e-naslov: martina.zalar@ajd.sik.si.  
 
BRALNA SREČANJA_______________________________ ______________________ 
SREDA, 9. marca ob 10.00, Center PRISTAN Vipava 
PONEDELJEK, 14. marca ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina 
TOREK, 15. marca ob 9.00 - KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, LAVRIČEVA KNJIŽNICA Ajdovščina 
PONEDELJEK, 21. marca  ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
VSAK TOREK (1.3., 8.3.,15.3.,22.3. in 29.3.) ob 10.30, BEREMO 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 knjižnici gostuje s pravljico tudi Waldorfski vrtec Zlata ptica. V marcu bodo otroci prisluhnili:  
VIPAVA:  PONEDELJEK, 14. marca ob 17.00, lutkovna predstava Pes in volk. Pripoveduje Teja Kete. 
AJDOVŠČINA:  TOREK, 15. marca ob 17.00 Lutkovna predstava Pes in volk. Pripoveduje Teja Kete. 
 
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 


