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Obvestila za mesec JANUAR 2017

VSE DOBRO V LETU 2017!

Tudi v letu 2017 vam pripravljamo zanimive kulturne dogodke. Pridružite se nam že v januarju!
KULTURNI DOGODKI V JANUARJU
VIPAVA, PONEDELJEK, 9. JANUARJA ob 18.30
Najprej vas vabimo v knjižnico v Vipavo na predstavitev knjige DARINKE KOZINC Les Goriciennes. V 
knjigi, ki je izšla pri Goriški Mohorjevi družbi, avtorica tankočutno vstopa v svet aleksandrink, ali kot so 
jim rekli »les Goriciennes«, in ga prepleta z željami ter iskanjem današnjega mladega človeka, ki prav 
tako išče izhod iz utesnjujočega in včasih kar brezizhodnega življenjskega prostora. Predstavitev bodo 
obogatile članice Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Društva žena Prvačina.
Ob tej priložnosti bomo omenili še dve novosti Goriške Mohorjeve družbe. Koledar 2017 je nekakšen 
zbornik prispevkov o življenju in bogatem delovanju Slovencev v Italiji, prinaša pa tudi celo vrsto 
zgodovinskih, socioloških in spominskih člankov. Naslednja novost je iz zbirke Naše korenine - zajema 
Dnevnike, pisma in spomine iz dveh svetovnih vojn Dominika Kacina, ki jih je za knjižno obliko pripravila 
njegova hčerka, zgodovinarka dr. Milica Kacin Wohinz. 

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 12. JANUARJA ob 18.30 
Dokumentarni film »Svet, ki izginja« najbolje predstavimo z besedami avtorja, scenarista in režiserja 
samega, ZORKA BAJCA. 
»Na pobočjih hriba Javornika leži vasica Kanji Dol, ki je nekoč štela petnajst velikih kmetij z več kot 
osemdesetimi prebivalci, danes pa je skoraj v celoti izumrla. V zadnjih tridesetih letih se je večina 
tamkajšnjega prebivalstva izselila v bolj dostopne kraje. Ostalo je le še nekaj ljudi. Med njimi sta tudi 
dve ostareli ženici, 93-letna Pepca in njena 74-letna nečakinja Malka. Težko si danes na začetku tretjega 
tisočletja predstavljamo življenje brez elektrike. Toliko stvari, za katere mislimo, da smo odvisni od njih, 
je povezano z njo. Pepca in Malka pa elektrike nimata. Do nedavnega nista imeli niti prave poti do svoje 
hiše. Zadnja leta se bolj poredko odpravita v vas Črni Vrh nad Idrijo, do koder je dobro uro hoda. Včasih 
ju obišče kak gozdar, lovec ali pa najbližji sosed, do katerega je vsaj pol ure hoda. Živita od tega, kar 
sami pridelata, in njuno življenje je v veliki meri odvisno od narave, ki je včasih v teh krajih zelo muhasta, 
še zlasti v zimskem času, saj njuna domačija leži na tisoč metrih nadmorske višine. Vendar sta s svojim 
načinom življenja zadovoljni in ničesar ne pogrešata. Oziroma kot pravi 93-letna Pepca: Če slabše ne bi 
bilo, se podpišem še za nekaj časa!« Vabimo vas na predstavitev filma in na pogovor z avtorjem.
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AJDOVŠČINA, TOREK, 17. JANUARJA ob 18.30
Večer namenjamo pogovoru z NELI KODRIČ FILIPIĆ in predstavitvi njenih zadnjih projektov. Rojena na Brjah, 
gimnazijo je obiskovala v Ajdovščini. Pisateljica, ki piše za mladino: avtorica slikanic, stripov, mladinskih 
romanov, v katerih je dogajalni prostor tudi naša dolina: Brje, Nečilčeva jama, Ajdovščina, predvsem pa 
slovenski svet, v katerem mladi junaki doživljajo bolečino, stiske in jih v zorenju premagujejo. Zaradi stiske 
mladih je postala prostovoljka in z ilustratorjem Damijanom Stepančičem ustvarila izjemno Supergo. V 
slikanici Ali te lahko objamem močno verjame v moč ljubezni in ljubljenosti, saj maščevanje rodi novo zlo. Če 
pa hočeš, da otrok sprejme sporočilo, moraš sam, v otroka in sporočilo, trdno verjeti. Moraš sam dajati objem 
in se učiti živeti. Zadnji veliki projekt, to je prevod LJUBEZENSKIH PESMI BOGA, ki ga je izpeljala z Milanom 
Mehoro, govori tudi o njenih življenjskih načelih: biti vedno človek v svetu, ki ni svet iz reči. Je svet živih bitij.

LEPI PRAZNIČNI DARILI
V novembru je naša knjižnica izdala prepis knjige MATIJE VERTOVCA »VINOREJA ZA SLOVENCE«, ki šteje za 
prvo strokovno delo v slovenskem jeziku. Knjigo je iz bohoričice, ki jo je zaradi šumnikov in sičnikov težko 
brati, prestavila v sodobnejši zapis dr. Zora Korošec Koruza. 
»Vinoreja« je – z dodanim slovarčkom narečnih in strokovnih izrazov – prvič po letu 1844 namenjena 
prostemu nakupu. Knjiga sodi v domačo knjižnico vsakega vipavskega vinogradnika in je izvirno, lepo in 
ugledno poslovno darilo. Mogoče jo je kupiti v enotah Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Vipava, Podnanos, 
Dobravlje in Potujoča knjižnica ali jo naročiti po pošti. Naročila sprejemamo po elektronski pošti tajnica@ajd.
sik.si ali po telefonu (05) 36-44-250. Cena knjige je 19.99 evrov. 

Odlično darilo je tudi DARILNI BON, s katerim je mogoče poravnati članarino Lavričeve knjižnice ob vpisu na 
novo ali podaljšati članarino. Bon je na razpolago v vrednosti 14 (odrasli zaposleni) in 7 evrov (upokojenci, 
študenti). 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 9. januar ob 10.00, Knjigožur, VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 16. januar ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 11. januar ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 18. januar ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 24. januar ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
TOREK 10., 17., 24. in 31. januar  – 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

V januarju se nam znova pridružuje Vrtec Zlata ptica z waldorfsko pravljico. 
VIPAVA:  PONEDELJEK, 16. januarja ob 17.00
AJDOVŠČINA:  TOREK, 17. januarja 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


