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Obvestila za mesec NOVEMBER 2016

PODČRTANO
DAN KNJIŽNIC: KLEPETALNICA S ŠPORTNIKI IN ZAKLJUČEK PROJEKTA PRIMORCI BEREMO 2016
V novembru podčrtujemo dva posebna dogodka. 
Prvi je DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC s tradicionalno KLEPETALNICO, na kateri se nam bosta pridružila 
olimpijka POLONA BATAGELJ in svetovni prvak v Four-crossu MITJA ERGAVER. Podčrtavamo ravno tako 
tradicionalni zaključek PRIMORCI BEREMO 2016, ki ga bo sooblikoval pisatelj TONE PARTLJIČ. 

KULTURNI DOGODKI V NOVEMBRU
AJDOVŠČINA, TOREK, 8. NOVEMBRA ob 18.30 – IZGUBLJENA MESTA: ARHEOLOŠKA 
ISKANJA V DEŽELI MAJEV
Znanstveno in raziskovalno delo dr. IVANA ŠPRAJCA, arheologa in antropologa, je osredotočeno na 
mezoameriško arheoastronomijo in arheologijo Majev. Opravil je obsežne raziskave, povezane s 
planetom Venera in z astronomsko orientacijo stavb v majevskih mestih.  Kot vodja odprav je s sodelavci 
v več raziskovalnih sezonah v džungli polotoka Yucatan v Mehiki odkril nekatera doslej neznana mesta; 
spet druga, ki jih je v desetletjih po odkritju pogoltnila džungla, pa je znova postavil na svetovni zemljevid 
kulturne dediščine. Atraktivno predavanje je priložnost, da iz prve roke izvemo, kako potekajo terenski 
pregledi v tropski džungli - med plenilci grobov, strupenimi kačami, tihotapci mamil. Predavanje dr. 
Šprajca bo pospremljeno s projekcijo. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 15. NOVEMBRA ob 18.30
Severnoprimorski odbor Slovenskega društva HOSPIC je v sodelovanju z Lavričevo knjižnico izpeljal že 
dve tematski srečanji – Hospicitat. Tretje, zadnje, bo potekalo pod naslovom Običaji, rituali in obredi. 
O pomenu običajev, ritualov in obredov se bo s pesnikom, pisateljem, zbirateljem ljudskega blaga 
FRANCEM ČERNIGOJEM pogovarjal prostovoljec v Slovenskem društvu hospic IGOR VIDMAR. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 22. NOVEMBRA ob 18.30 – »KLEPETALNICA« S POLONO IN MITJO!
Ob Dnevu splošnih knjižnic smo v našo KLEPETALNICO povabili dva izjemna športnika. Vabilo sta sprejela 
POLONA BATAGELJ, vrhunska cestna kolesarka z dvema uspešnima nastopoma na olimpijskih igrah in 
MITJA ERGAVER, svetovni prvak v Four-Crossu. Z njima se bomo pogovarjali o njunih tekmah, treningih, 
željah pa tudi o tem kaj rada prebirata, ali ju je za športno pot navdahnila morda kaka knjiga, članek, ju 
nagovoril film ... Ne zamudite!

SLAP, PETEK, 25. NOVEMBRA ob 19.00 – KNJIŽNICA NA TERENU 
Lavričeva knjižnica gre znova »na teren«, tokrat na Slap, kjer bo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Slap predstavila knjižna dela ERNESTA JAZBINŠKA. V središču bo roman Trdoživa Kozjanka in trilogija 
Zavita steza življenja, družinska kronika, ki sledi dvema generacijama žensk. Deli  sta zelo dobro sprejeti, 
po njiju še posebej posegajo ljudje z življenjskimi izkušnjami. Tudi avtorja samega je življenje močno 
preizkušalo … Ernest Jazbinšek sicer Slap dobro pozna, saj prihaja na Vipavsko v trgatev. Knjižnica bo 
tokrat »na terenu« na domačiji MALIK, ki letos zaznamuje 270-letnico.

AJDOVŠČINA, TOREK, 29. NOVEMBRA ob 18.30 – »PRIMORCI BEREMO« IN TONE PARTLJIČ!
Še do 11. novembra je čas, da v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini, Vipavi, Podnanosu, Dobravljah ali na 
bibliobusu oddate izpolnjene kazalke  prebranih knjig izbora Primorci beremo 2016. 
Tudi letos je devet  primorskih knjižnic združilo moči in v branje ponudilo kar 72 knjig slovenskih avtorjev. 
Vsi, ki boste do navedenega datuma s seznama prebrali vsaj šest del (od tega vsaj eno pesniško zbirko), 
boste na zaključni prireditvi prejeli posebno priznanje in knjižno nagrado. Zaključek projekta bo tudi 
letos slovesen – naš gost bo pisatelj Tone Partljič, ki je februarja letos za svoje literarno delo prejel 
Prešernovo nagrado. Pridružite se nam! 
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VIPAVA, RAZSTAVA »SPOMINI NA NACIZEM«
Od 3. novembra do 2. decembra je v knjižnici v Vipavi na ogled razstava SPOMINI NA NACIZEM. Slovensko-
nemška razstava je nastala v okviru mednarodnega programa EUROPEANS FOR PEACE in je rezultat dela 
dijakov in mentorjev Škofijske gimnazije Vipava in Geschwister Scholl Schule Leutkirch. Razstava izpostavlja 
oblike upora proti nacionalsocializmu in vključuje tudi osebne zgodbe. Na ogled je med delovnim časom 
knjižnice. Vabljeni! 

NA KRATKO
ZNOVA ZAČENJAMO Z DELAVNICO »ZIMSKA PISARIJA«
S prebiranjem kratkih zgodb se je predstavila šesterica udeležencev tečaja kreativnega pisanja, ki je pod 
naslovom ZIMSKA PISARIJA od decembra pod vodstvom BOJANA BIZJAKA potekala v knjižnici. Zgodbe bodo 
objavljene na naši spletni strani! 
S tečajem nadaljujemo v novembru. Prvo srečanje bo v ČETRTEK, 17. novembra ob 18.00 v knjižnici.  Prijave 
zbiramo do 15. novembra, prijavnice so na voljo v knjižnici, lahko jih oddate tudi na elektronski naslov: 
zakawsky@siol.net. Vabljeni!

»BEREMO S TAČKAMI«
V knjižnici je znova stekel program Beremo s tačkami, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in 
komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Namenjen je učencem v prvem 
in tudi v drugem triletju osnovne šole. Branje poteka individualno, zato je potrebna predhodna prijava v 
knjižnici. Več informacij: Martina 051 652 387. 

VINOREJO BO MOGOČE KMALU KUPITI
Predvidoma še v novembru bo v knjižnici naprodaj ponatis prepisa knjige VINOREJA Matije Vrtovca, ki ji 
bo dodan slovarček narečnih strokovnih izrazov. 

SLUŠNA ZANKA V OSREDNJI KNJIŽNICI
22. novembra bomo pred pričetkom KLEPETALNICE predali namenu slušno zanko, namenjeno obiskovalcem 
s slušnim aparatom, ki omogoča nastavitev frekvence za kakovostno spremljanje govora in glasbe. Nakup je z 
donacijo omogočilo podjetje TOSLA iz Ajdovščine.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 7. novembra ob 10.00, KNJIGOŽUR, VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 21. novembra ob 10.30, KNJIGOŽUR, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 16. novembra ob 10.00, VEČERNO BRANJE, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 23. novembra ob 11.00, VEČERNO BRANJE, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 22. novembra ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
TOREK, 8., 15., 22. in 29. novembra ob 10.30 – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina. Vsak torek ob 10.30. 

Srečanja študijskega krožka BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina, v novembru: 
v ČETRTEK, 3., 10., 17. in 24. novembra, ob 10.00. Zadnje srečanje bo v četrtek, 1. decembra. 
Podrobneje o sodelujočih in vsebini srečanj na plakatih knjižnice in na spletni strani! 

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

V novembru se nam znova pridružuje Vrtec Zlata ptica z waldorfsko pravljico. Pravljico PASTIRČEK IN 
SNEŽICA bo pripovedovala URŠKA DUGULIN, glasbena spremljava DARJA BRECELJ IPAVEC. 
VIPAVA:  PONEDELJEK, 14. novembra ob 17.00
AJDOVŠČINA:  TOREK, 15. novembra ob 17.00


