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KULTURNI DOGODKI IN PRIREDITVE_____________________ 
 

AJDOVŠČINA, TOREK, 7. JUNIJA ob 19.00 – zbornik Ameriška Slovenka iz Vipavske 
doline 
Leta 2015 bi se morali spomniti 115-letnice rojstva Ane Praček Krasna, ki se je rodila v 
Dolgi Poljani in potem  52 let preživela v ZDA, od koder sta se z možem Adolfom,  tudi 
Dolgopoljcem, vrnila leta 1972. Njena prijateljica,  novinarka in publicistka Dorica 
Makuc je o njej napisala esej, k sodelovanju pa je povabila še: dve Vipavki, Magdo 
Rodman in njeno hčer Nadjo, Marijo Mercina, ki je napisala spremno študijo, Heleno 
Uršič, ki je pisala o poeziji Ane Praček Krasna, Tanjo Bratina Kozamernik, ki je za to 
priložnost pripravila povzetek svojega diplomskega dela, in Ivano Slamič. Tako je 
nastal zbornik z naslovom Ameriška Slovenka iz Vipavske doline, ki mu je uvodno 
besedo napisal Sergij Pelhan, predsednik Slovenske izseljenske matice.  
Knjiga je poklon tej odlični ženski, ki ni nikoli klonila, kljub temu, da domovina, v 
katero se je 1972 pisateljica, pesnica in novinarka, urednica in založnica Ana Praček 
Krasna (1900-1988) vrnila iz novega sveta, ni bila več domovina njene mladosti. 
Najlepši spomin, ki ga je v sebi odnesla v ZDA ‒ na mejice, ptice, pomladno petje in 
cvetje ‒ je kot koprena prekrival resnico revščine, tuje oblasti, bolečino izgube, a je ni 
mogel prekriti ‒ pisateljica tudi ni hotela, da bi jo. 
Knjigo, ki jo je izdala Tiskarna Sedmak, bomo ob sodelovanju avtoric besedil in Sergija 
Pelhana  predstavili 7. junija 2016 ob 19. uri. 
 
AJDOVŠČINA, PONEDELJEK, 13. JUNIJA ob 19.00 – Ajdovec v epicentru razpada 
Jugoslavije 
Knjiga Jožefa (Jožeta) Slokarja Listi iz dnevnika prihaja v dneh, ko se spominjamo 25-
letnice osamosvojitve Slovenije. Prinaša dragocen pogled na dogajanje z drugega 
zornega kota – iz glavnega mesta tedaj že razpadajoče Jugoslavije, kjer je Jože Slokar 
kot član zadnje jugoslovanske vlade Anteja Markovića zasedal mesto zveznega 
ministra za promet. Knjiga je najprej pogled gospodarstvenika na povojno Jugoslavijo 
in začetek novega  družbeno-ekonomskega sistema ob njenem zatonu. Daje vpogled v 
čas, ko je bil Slokar direktor Primorja in eden sooblikovalcev razvoja ajdovske občine 
in nato direktor slovenskih železnic. Poslovna pot ga je nato zanesla drugam. Toda 
njegova ocena o stavki strojevodij Železniškega gospodarstva Ljubljana ob koncu 
1988, ko je bil znova na čelu železnic, bo nedvomno doživela odzive: trdi namreč, da 
ni šlo le za željo po »pooblaščenem» položaju strojevodij, pač pa so se stavki priključili 
»sponzorji, ki so preigravali vaje« o infrastrukturni ranljivosti Slovenije. V kontekstu 
svojega dela v zadnji zvezni vladi avtor razkriva svojo vlogo pri preprečitvi proslulega 
»mitinga resnice« v Ljubljani v sodelovanju s slovensko politiko. Dobimo uvid v 
politični razkol na ravni zvezne politike kot talke Miloševića; še posebej je zanimiv 
pogled na tedanjo vlogo armade in njenega vodstva, kjer sta se izoblikovali dve struji 
in dva različna pogleda na njeno vlogo pri osamosvajanju Slovenije. 
Predstavitev v Ajdovščini je prva slovenska predstavitev knjige Listi iz dnevnika!  
 
VIPAVA 
Naslov in vsebina ter datum in ura mesečnega dogodka v Vipavi bosta sporočena 
naknadno – z vabilom, z najavami na naši spletni strani, na straneh TIC-ov in v medijih.  

Obvestila za mesec JUNIJ 2016
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AJDOVŠČINA, TOREK, 21. JUNIJA ob 19.00 – dr. Dušan Plut o nujnosti civilizacijskega preobrata 
Naš gost bo okoljski aktivist, univerzitetni profesor dr. Dušan Plut, ki bo predstavil knjigo Ekosocializem ali 
barbarstvo. Knjiga, ki s surovo natančnostjo opiše stanje na področju ekonomije, družbe in okolja, ugotavlja, da svet, 
Evropa in tudi Slovenija potrebujejo radikalno drugačen razvojni družbeni koncept. Neoliberalizem, privatizacija javnih 
dobrin, kršenje univerzalnih naravnih zakonov, človekovih pravic, razpad vrednot in etike, uničevanje in prisvajanje 
okolja in ekosistemov vodijo v barbarstvo. Čas zahteva civilizacijski preobrat, ki je zasnovan na trajnostnem 
sonaravnem razvoju in demokratičnem ekološkem socializmu – to sta alternativi prevladujočemu družbenemu in 
gospodarskemu sistemu, ki svet postavljata na novo. »Kozmetični« popravki evropske ekonomske, finančne, okoljske 
in socialne politike ne dajejo trajnih rezultatov, predvsem pa sveta ne izboljšujejo, poudarja avtor. »Gradimo ga -
zlagoma, solidarno in sočutno - aktivne državljanke in državljani, civilne iniciative, skupnosti in združenja, ki nam je 
mar za svet, ljudi, živali in rastline, za vse, kar diha in živi ...« iz recenzije dr. Mance Košir. 
S predstavitvijo knjige dr. Dušana Pluta zaključujemo pomladno ponudbo kulturnih dogodkov. Obogatili jo bomo z 
družabno prireditvijo na vrtu Lavričeve knjižnice. Vabljeni! 
 
POLETAVCI – POLETNI BRALCI 
V Lavričevi knjižnici bomo  poleti brali še več kot po navadi. Pridružujemo se projektu Mestne knjižnice Ljubljana, ki so 
ga poimenovali POLETAVCI. Projekt je namenjen otrokom  med  7. in 12. letom starosti -  čez poletje morajo brati 
vsaj 30 dni po pol ure na dan. Začeli bomo  10. junija. Sezname bralnih dni, ki jih dobite v vseh enotah knjižnice, bomo 
zbirali do 10. septembra 2016. V drugi polovici septembra bomo  pripravili zaključno prireditev, na kateri  bodo otroci 
dobili majice in sodelovali pri žrebanju za zanimive nagrade. Starši, spodbudite otroke k poletnemu branju!  

POLETNE PRIREDITVE ZA OTROKE 
Prvi od poletnih dogodkov za otroke, ki bodo potekali v juliju, bo na vrsti že v četrtek, 30. junija ob 17.00. Otroke bo 
obiskalo Lutkovno gledališče Bičikleta z igro Pošastozavri.  

BRALNA SREČANJA_______________________________ ____________________________________________ 
PONEDELJEK, 6. junija ob 11.00, srečanje DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina 
TOREK, 7. junija ob 13.00, BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina 
SREDA, 8. junija ob 10.00, Center PRISTAN Vipava 
SOBOTA, 11. junija, Karavana študijskih krožkov Arboretum Volčji potok - ŠENT 
PONEDELJEK, 13. junija  ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 14. junija ob 9.00 - KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, LAVRIČEVA KNJIŽNICA Ajdovščina 
TOREK, 14. junija ob 10.30, BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina 
 
URE PRAVLJIC________________________________________________________________________________ 
V juniju potekajo ure pravljic le na POTUJOČI KNJIŽNICI (po razporedu). 

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 


