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Obvestila za mesec FEBRUAR 2017

PODČRTANO
Vabimo vas, da v februarju – mesecu kulture namenite pozornost dogodkom, predstavitvam, 
pogovorom, ki človeka nagovarjajo kot bitje, v katerem slika, risba, glasba, govorjena in pisana 
beseda, razmislek o estetiki … vzbujajo razumevanje lepega v različnih oblikah. Temu namenjenih 
dogodkov se bo zvrstilo kar nekaj – tudi v Lavričevi knjižnici. Ujemite katerega!  

KULTURNI DOGODKI
VIPAVA, PONEDELJEK, 6. FEBRUARJA ob 18.30
Pogovor z vipavskim rojakom BOŽIDARJEM PREMRLOM v krajevni knjižnici v Vipavi smo  poimenovali 
Naša kamnita dediščina. Božidar Premrl, doma iz Vipave, je sicer diplomiral iz primerjalne 
književnosti in slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti, kasneje pa se je posvetil  
raziskovanju kamnite dediščine in njenih ustvarjalcev na Primorskem na obeh straneh meje pa tudi 
v notranjosti Slovenije. Objavil je vrsto monografij in strokovnih člankov o kamniti stavbni dediščini s 
področja Krasa, Istre, Brkinov, Brd in Vipavske doline, v katerih se ukvarja s posameznimi kamnitimi 
stavbnimi elementi in tudi z mojstri, ki so jih izdelovali. Tako spoznamo znane kamnoseške rodbine 
in njihova dela.  Posveča se terenskemu in arhivskemu  raziskovanju tradicionalnega kamnarstva, 
kulture kamna, raziskuje pa tudi napise, kamnoseške znake, klesana kamnita znamenja in s tem 
povezano stavbno dediščino, zlasti naših krajev. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 7. FEBRUARJA ob 18.30
Na spletnem portalu http://sigledal.org/geslo/Simona_Semenic preberemo, da je SIMONA SEMENIČ 
Ajdovka, dramaturginja, režiserka, organizatorka in ta hip najboljša slovenska dramatičarka, 
večkratna prejemnica Grumove nagrade. Tik pred 8. februarjem se bo z njo v naši knjižnici 
pogovarjala Ivana Slamič, občudovalka njenega dela: beseda bo tekla o gledališču, dramaturškem 
delu, režiserskih dosežkih, o dramskem ustvarjanju in njegovih zakonitostih, tudi o zelo uspešnem 
delu Tisoč devetsto enainosemdeset, ki je nastalo iz misli na Ajdovščino. Pogovor s pronicljivo 
avtorico bo prav gotovo privabil v knjižnico njene vrstnike in druge Ajdovce. Pričakujemo tudi vas. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 14. FEBRUARJA ob 18.30
Pisatelj iz Ajdovščine BOJAN BIZJAK je svoj dvanajsti roman poimenoval Bela vrata. V delu se 
prepletajo refleksivne zgodbe skozi glavnega junaka, slabovidnega študenta agronomije, ki se 
kasneje prepiše na filozofijo in primerjalno književnost. Roman predstavi tegobe osemdesetih let 
prejšnjega stoletja in razhajanje med podeželjem in mestom, sociološko pa analizira tudi stanje 
slepih in slabovidnih. Seveda ima tudi rahel ljubezenski zaplet in še veliko drobnih socioloških 
fenomenov v urbanem in podeželskem svetu. Roman bo predstavil avtor sam, odlomke iz njega bo 
prebirala Aleksandra Petkovič , z glasbenimi vložki bo na kitari večer obogatila Mojca Bence.

AJDOVŠČINA, SREDA, 22. FEBRUARJA ob 18.30 – DELAVNICA KAKO PREŽIVETI 
MENOPAVZO Z NASMEŠKOM?
Nedvomno je menopavza prelomno obdobje za vsako žensko, saj vpliva tako na njeno počutje kot 
tudi na počutje njenih bližnjih. 
Kako razumeti sebe in težave, s katerimi se soočajo ženske po 40-em, fiziologijo in posledice 
hormonskih sprememb, kako si pomagati v skrbi za zdravo, uravnoteženo življenje, se zavarovati 
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pred izgorelostjo, kakšne so možnosti izbire? Odgovore na številna vprašanja, podprte z najnovejšimi 
izsledki sodobne znanosti in tradicionalnih znanj ter svoje izkušnje je univ. dipl. biologinja MAGDALENA 
FABČIČ povezala v izobraževalnih delavnicah pod skupnim imenom Kako preživeti menopavzo z 
nasmeškom? V delavnici, ki razbija mite o menopavzi, bodo predstavljeni fiziologija hormonskih 
sprememb in preprečevanje pogostih simptomov, kot so nespečnost, pridobivanje telesne teže, vročinski 
oblivi, razdražljivost, težave s koncentracijo, inkontinenca ... Magdalena Fabčič je izkušena predavateljica 
z znanji s številnih medicinskih področij, coach ACTP, moderatorka.  Vabimo vas na predstavitveni večer!

NA KRATKO
UČENCI OŠ AJDOVŠČINA BODO DELILI KULTURO
Učenci drugih razredov OŠ Danila Lokarja Ajdovščina bodo tudi letos skupaj z obiskovalci osrednje 
knjižnice zaznamovali Prešernov dan. Pripravili bodo tudi kratek kulturni program. V torek, 7. 2.  2017 
nas bodo ob  9.00 obiskali učenci 2. a, ob 10.00 pa učenci 2. b.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK,13. februar ob 10.00, VDC – Varstveno delovni center Vipava
SREDA, 15. februar ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 20. februar ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 14. februar ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
SREDA, 22. februar ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK 2., 7., 14., 21. in 28. februar  – 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 februarju vabi k pravljici Vrtec Zlata ptica z waldorfsko pravljico. Pravljico O rdeči kokoški bo 
pripovedovala TAMARA SREBOT.
VIPAVA:  PONEDELJEK, 13. februarja ob 17.00
AJDOVŠČINA:  TOREK, 14. februarja 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


