Obvestila za mesec OKTOBER 2016
POLETAVCI SO PRISTALI!

Knjižnica se je letos prvič vključila v projekt Poletavci – poletni bralci, katerega pobudnica je Mestna knjižnica
Ljubljana - MKL. Izpeljala ga je v zglednem sodelovanju z osnovnimi šolami. Odziv je bil odličen, saj je zloženke
prevzelo rekordno število otrok med 7 in 12 letom starosti, izpolnjene je oddalo skoraj 180 otrok. Na zaključni
prireditvi so vsi prejeli majice. Ob izžrebani nagradi projekta - pohodniškem nahrbtniku, so zares lepe nagrade
za otroke in tudi starše prispevala še domača podjetja Pipistrel, Mlinotest in Svetlobni sij. Na zaključnem
dogodku sta sodelovala Taja Boscarol in Marko Lemut iz podjetja Pipistrel, simpatično in poučno vzdušje
so sooblikovali taborniki iz Rodu Mladi bori in Modelarsko društvo Ventus. Vse je povezala v celoto odlična
Damjana Golavšek.

KULTURNI DOGODKI V OKTOBRU
PODČRTANO
AJDOVŠČINA, ČETRTEK. 13. IN PETEK, 14. OKTOBER – KAM SO ŠLE VSE FABRKE?

Skupaj z Goriškim muzejem in Goriško knjižnico Franceta Bevka se vključujemo v Dneve evropske kulturne
dediščine, in sicer s projektom Kam so šle vse fabrke? V tem okviru si želimo pridobiti čim več spominov
domačinov o podjetjih in tovarnah v Vipavski dolini, posebej o tistih, ki so bila v vrhu nekdanje skupne
20-milijonske države. O tem, kako je tekla proizvodnja ali dejavnost, tudi o odnosih znotraj podjetij, kakšna je
bila oprema, kako se je podjetje širilo, kako so zaposleni to dojemali, ali so se istovetili s podjetjem, o odnosu
podjetij do štipendiranja, sezonskega dela in zaposlovanja, zaposlovanja delavcev iz drugih republik … Zanima
nas vse!
Zato vas tudi vabimo, da se nam 13. in 14. oktobra pridružite ali nas obiščete v knjižnici. Pričakujemo, da
nam boste zaupali spomine, vtise, izkušnje, anekdote, prinesli fotografijo, kak predmet, izdelek, dokument
ali zapis. Sodelavci naše knjižnice, ki jim bodo pomagali kolegi iz Goriškega muzeja in novogoriške knjižnice,
si bodo pripovedi zapisali, fotografije, dokumente ipd skenirali in vam jih takoj vrnili. Tako boste pomagali,
da industrijska dediščina doline ne gre v pozabo! Pričakujemo vas!

AJDOVŠČINA, TOREK, 11. OKTOBRA ob 18.30

V sodelovanju z LIČNO HIŠO iz Ajdovščine smo povabili v goste slikarja in ilustratorja DAMIJANA STEPANČIČA.
Pogovor z njim bo vodila likovna ustvarjalka in ilustratorka SILVA KARIM. Pogovor bo tekel o ilustraciji,
nastajanju ilustracij in njeni sporočilnosti ter poslanstvu, o avtorjevih lastnih ilustratorskih izkušnjah in p
njegovem lastnem pogled na ilustracijo.
Stepančičeva dela bodo v oktobru na ogled v galeriji Lične hiše, ki letos zaznamuje 13. obletnico delovanja.

VIPAVA, PONEDELJEK, 17. OKTOBRA OB 18.30

Naš gost bo DEJAN FABČIČ iz Podnanosa, eden osmih Slovencev, ki so sodelovali na paraolimpijskih igrah
v septembru, in edini Primorec med njimi. Iz Brazilije se je vrnil po izjemnem dosežku v kajaku na mirnih
vodah. V domačem kraju so ga bučno pričakali. Dejan Fabčič je zdravnik specialist interne medicine, zaposlen
v ambulanti za diabetes in bolezni ščitnice v novogoriškem zdravstvenem domu. Kar ga dela drugačnega,
je, da se je rodil brez golenic v obeh nogah, kar pa ga ni oviralo, da bi po številnih operacijah v otroštvu in
mladosti doštudiral medicino, si ustvaril družino in vstopil v svet športa. V enem od intervjujev pravi, da ne
gre za zgodbo o uspehu, kot so naslovili prispevek v eni televizijskih oddaj: »Ma ne, morda sem res dosegel
marsikaj, kar drugi ne, ali pa vsaj ne v takšni količini in na toliko področjih, ampak jaz preprosto živim svoje
življenje …«

AJDOVŠČINA, TOREK, 25. OKTOBRA OB 18.30

Udeleženke in udeleženci tečaja kreativnega pisanja proze ZIMSKA PISARIJA, ki ga vodi pisatelj iz Ajdovščine
BOJAN BIZJAK, bodo predstavili svoja literarna besedila, nastala med 3. decembrom 2015 (Dan kulture) in
majem 2016. Tekste bodo povečini predstavili avtorji sami.
Literarna besedila bodo uvrščena na spletno stran Lavričeve knjižnice Ajdovščina, ki v svojih prostorih zadnji
dve leti tudi gosti literarne delavnice.
Predstavitev je uvod v novo sezono delavnice kreativnega pisanja, ki bo začela z novembrom 2016.
Ob tej priložnosti se boste lahko dogovorili za pristop k tečaju, ki je seveda brezplačen.

NAPOVEDUJEMO V NOVEMBRU!

Ne le za strokovnjake, pač pa še za marsikoga bo izjemno zanimiv gost dr. IVAN ŠPRAJC, antropolog in
arheolog, raziskovalec kulture Majev. Šprajčevo delo je osredotočeno na mezoameriško arheologijo in
arheoastronomijo. Dr. Šprajc je opravil obsežne raziskave o pojmovanjih, povezanih s planetom Venera v
majevskem pogledu na svet ter o praktičnem in religioznem pomenu astronomskih orientacij stavb v
majevskih mestih. Vodil je številne odprave na polotok Yucatan v Mehiki, kjer odkriva v džungli skrite ruševine
mest, nekatera je ponovno odkril in jih postavil na svetovni zemljevid kulturne dediščine. Odkritja dr. Šprajca
v novejšem času so znova obudila zanimanje za Maje v svetovnem merilu. Predavanje je priložnost, da iz prve
roke izvemo, kako potekajo terenski pregledi, ki jih je vodil v zadnjih letih na s tropskim gozdom prekritih
nižavjih jugovzhodne Mehike. Predavanje bo pospremljeno s projekcijo.

BRALNA SREČANJA

TOREK, 4. oktobra ob 10.00 – KNJIGOŽUR, Bralno srečanje – VDC Vipava
TOREK, 4. oktobra ob 10.30 – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina
Bralno srečanje s Šent-om je VSAK TOREK ob 10.30 v osrednji knjižnici v Ajdovščini. Srečanja v oktobru bodo
še: 11. 10., 18. 10., 25. 10.
PONEDELJEK, 10. oktobra ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
SREDA, 12. oktobra ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 17. oktobra ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Srečanje Študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina - TOREK, 18. oktobra ob 9.00
Srečanja Študijskega krožka BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina. Srečanja v oktobru:
v ČETRTEK, 6. oktobra, ob 10.00. Logopedinja Hermina Bavčar: Igram se z glasovi (Prvi otrokovi glasovi in
besede)
izjemoma v TOREK, 11. oktobra, ob 10.00. Likovna pedagoginja Silva Karim: Prvi koraki otroka v likovni svet
v ČETRTEK, 20. oktobra, ob 10.00. Logopedinja Hermina Bavčar: Spretni prstki (Razvoj motorike pri otroku)
v ČETRTEK, 27. oktobra, ob 10.00. Z igro do pismenosti: Povej mi zgodbo
Študijski krožek BEREMO V NAROČJU STARŠEV vabi mlade starše na starševskem dopustu, da se pridružijo
desetim tedenskim srečanjem, namenjenim spoznavanju prvih otrokovih korakov v svet pravljic in slikanic,
v glasbeni, likovni in gledališki svet.

URE PRAVLJIC

Pravljice v izvedbi Lavričeve knjižnice
AJDOVŠČINA: 		
vsak ČETRTEK ob 17.00
VIPAVA:
vsako SREDO ob 17.00
PODNANOS: 		
vsako SREDO ob 11.00
POTUJOČA KNJIŽNICA – po objavljenem razporedu
Pravljice V Ajdovščini pripoveduje naša sodelavka-prostovoljka KLAVDIJA ŠTRANCAR, v Vipavi sodelavkaprostovoljka MAGDA AMBROŽIČ, v Podnanosu MARTINA ZALAR, na bibliobusu pa HILARIJA KETE.

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		
DOBRAVLJE
Sobota 		

11.00 do 14.00
17.00 do 19.00
9.00 do 11.30 			

POTUJOČA KNJIŽNICA: po razporedu

