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Obvestila za mesec DECEMBER 2016

PODČRTANO
LEPI PRAZNIČNI DARILI
»VINOREJA ZA SLOVENCE« PRVIČ PO LETU 1844 NEPOSREDNO DOSTOPNA BRALCEM
V novembru je Lavričeva knjižnica izdala drugi natis prepisa slovite Vinoreje za Slovence. To nadvse 
zanimivo knjigo je leta 1844 napisal Matija Vertovec, duhovnik, poljudnoznanstveni pisec, predvsem 
pa učitelj vipavskih vinogradnikov, ki se je rodil leta 1784 v Jakulinih v bližini Šmarij. Vinoreja je bila 
originalno napisana v bohoričici, katere znaki za sičnike in šumnike danes večini predstavljajo oviro. V 
prepisu so zamenjani zgolj ti znaki, medtem ko besedilo ohranja jezikovno žlahtnost avtorjevega časa. 
Avtorica prepisa je dr. Zora Korošec Koruza. Prvi prepis je izšel pred letom dni, izključno za protokolarne 
namene – izdala ga je Občina Ajdovščina. 
Da bi dostopnost knjige povečali, je knjižnica s podporo Občine Ajdovščina in Društva Matija Vertovec 
izdala drugo izdajo, ki je namenjena javnosti. Novi izdaji, ki je na zunaj enaka izvirniku, je dodan še 
slovarček narečnih in strokovnih izrazov. Tudi slovarček je pripravila dr. Zora Korošec Koruza, pri končni 
ureditvi so pomagali zaposleni v knjižnici in kolegi iz drugih institucij. 
Vinoreja sodi v domačo knjižnico vsakega primorskega, posebej vipavskega vinogradnika, zelo primerna 
je tudi kot izvirno poslovno darilo. Mogoče jo je kupiti v vseh enotah Lavričeve knjižnice ali jo naročiti po 
telefonu ali na e-naslovu tajnica@ajd.sik.si. Cena knjige je 19,99 EUR.

DARILNI BON LAVRIČEVE KNJIŽNICE
Če želite dati bližnjemu ali prijatelju lepo in praktično darilo, to lahko storite z nakupom darilnega bona 
Lavričeve knjižnice v višini letne članarine. Z bonom je mogoče v knjižnici poravnati članarino ob vpisu 
na novo ali pri podaljšanju članstva. 
Vrednost DARILNEGA BONA je 14 oziroma 7 evrov, kolikor znaša članarina za odrasle zaposlene oz. za 
študente in upokojence. Vabljeni k nakupu.

OTROCI, POZOR! KRASITEV KNJIŽNICE
Knjižničarke in knjižničarji vabimo otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole, da se nam v četrtek, 
8. decembra po šoli – med 13. in 15. uro pridružijo pri izdelavi okraskov, s katerimi bomo okrasili 
knjižnico v Ajdovščini. 

OSREDNJA KNJIŽNICA SE TEHNOLOŠKO POSODABLJA
Lavričeva knjižnica Ajdovščina z izjemno podporo Občine Ajdovščina zaključuje nakup notranjega 
knjigomata za uporabnike in knjigomata za 24-urno vračanje gradiva, ki bo nameščen na zunanji steni 
ob glavnem vhodu. Nabavljene so tudi RFID-nalepke in opravljeni inštalacijski in drugi manjši posegi. 
Nova oprema je prelomen korak v knjižničarski dejavnosti - posodabljanje bo v prihodnje zagotovo bolj 
enostavno. Pridobitev bo predana namenu, ko bo gradivo opremljeno z RFID nalepkami. 

KULTURNI DOGODKI V DECEMBRU
AJDOVŠČINA, TOREK, 13. DECEMBRA ob 18.30 
Naš gost ANDREJ PERKO, fotograf, ki živi v Vipavskem Križu, je  izdal izjemno knjigo svojih fotografij 
z naslovom MI HOČEMO ŽIVETI. Izhodišče njegovega dela je bila želja ustvariti “svojo fotografsko 
interpretacijo tega težkega časa”. Fotografije spremljajo odlomki iz vojnega dnevnika dr. Franceta 
Koblarja, očeta Perkove žene Andreje Koblar Perko, odličnega literarnega zgodovinarja, teoretika in 
predvsem vedno humanista, ki je del prve svetovne vojne preživel na Soški fronti. Fotografija in dnevniški 
zapisi pretresljivo govorijo o posamezniku, malem človeku in njegovem doživljanju vojne. To so ujeti 
trenutki življenja in njihova dvojna “zamrznitev” za zgodovino, pravi Perko.

VIPAVA, ČETRTEK, 22. DECEMBRA ob 18.30
Žganjekuha ima na Vipavskem dolgo tradicijo, v času fašistične okupacije je imelo kuhanje žganja v 
skritih grapah celo nacionalno-uporniško noto. Toda dobro žganje iz vinskih tropin ali iz različnega sadja 
seveda zahteva ne le veliko izkušenj, pač pa tudi zelo veliko znanja. Žganjekuhi se je posebej posvetila 
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strokovnjakinja MILENA ŠTOLFA iz sežanske enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica  v knjigi 
SODOBNA ŽGANJEKUHA IN PRIPRAVA LIKERJEV. Knjigo  bo predstavila v vipavski knjižnici, kjer bo spregovorila 
o tem, kako skuhati dobro žganje. Različna žganja in likerje bo mogoče tudi poskusiti - strokovno in zanimivo 
tudi za nestrokovnjake! 

NA KRATKO
DELAVNICA »ZIMSKA PISARIJA« JE STEKLA
Delavnica oz. tečaj kreativnega pisanja pod vodstvom pisatelja BOJANA BIZJAKA – Zakawskega je v polnem 
teku. Udeleženci se sestajajo ob četrtkih ob 18.00 v osrednji knjižnici v Ajdovščini. Delavnici se lahko še 
pridružite. Prijavnice so na voljo v knjižnici, lahko jih oddate tudi na elektronski naslov: zakawsky@siol.net. 
Delavnice so brezplačne. Vabljeni!
V DECEMBRU PRIČAKUJEMO OBISK NAŠIH PRIJATELJEV IZ CIRIUSA IN VDC-JA
Obiščite jih v naši knjižnici in poglejte, kaj vse ponujajo njihove stojnice – zagotovo boste našli lepa darila, ki 
bodo obdarovancem veliko pomenila!
OBISK CIRIUSA V KNJIŽNICI
Ob Dnevu invalidov 3. decembru so nas obiskali učenci iz zavoda CIRIUS v Vipavi, na stojnici so nam ponudili 
lastne izdelke. Bilo je prijetno, njihov obisk pa je bil začetek prazničnega obdobja. 
PRIČAKUJEMO VDC VIPAVA
Pričakujemo tudi obisk varovancev Varstveno delovnega centra – VDC Vipava. V Vipavi bodo na obisku v 
ponedeljek, 5. decembra od 15. do 18., v osrednji knjižnici v Ajdovščini pa v sredo, 7.12. od 13. do 18. ure. 
Na stojnici bodo predstavili številne svoje izdelke in jih ponudili v nakup.

POSLEJ NA SPLETNI STRANI TUDI POSNETKI ZANIMIVIH DOGODKOV V KNJIŽNICI
Na naši spletni strani si je odslej mogoče ogledati tudi posnetke širše zanimivih dogodkov. To so predavanje 
dr. Ivana Šprajca – Arheološka iskanja…, Klepetalnica s Polono Batagelj, Alojzom Bajcem in Mitjo Ergaverjem 
in še nekatere druge. Nabor bomo sproti dopolnjevali. 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 12. decembra ob 10.00, VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 19. decembra ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 7. decembra ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 14. decembra ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 20. decembra ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
ČETRTEK, 22. decembra ob 10.00, VDC Ajdovščina – Dar časa: Ali so tudi Rimljani v Castri brali knjige?
TOREK 6., 13. in 20. decembra  – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina. Vsak torek ob 10.30. 

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

Tudi v decembru se nam pridružuje Vrtec Zlata ptica z waldorfsko pravljico. Pravljico TOMTEN IN LISICA bo 
pripovedovala DARJA B. IPAVEC.
VIPAVA:  PONEDELJEK, 12. decembra ob 17.00
AJDOVŠČINA:  TOREK, 13. decembra ob 17.00

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       8.00 do 12.00   POTUJOČA KNJIŽNICA: po razporedu

Podaljšan urnik v Dobravljah

Od 3. decembra 2016 dalje je 
izposojevališče v Dobravljah ob 
sobotah odprto od 8.00 do 12.00.

Vabljeni!


