Obvestila za mesec MAREC 2017
PODČRTANO

KONEC MARCA BO OSREDNJA KNJIŽNICA ZAPRTA ZARADI INVENTURE IN UVEDBE
SODOBNEGA NAČINA IZPOSOJE

Kot zagotovo veste, je Lavričeva knjižnica s pomočjo Občine Ajdovščina za potrebe osrednje
knjižnice v Ajdovščini kupila notranji knjigomat za izposojo in zunanji knjigomat za 24-urno vračanje
izposojenega gradiva (tudi izven delovnega časa knjižnice). Preden bosta predana v uporabo, bo
potrebno okoli 90.000 enot gradiva opremiti z nalepkami RFID in ga konvertirati.
Da bi obsežno delo izpeljali učinkovito, bomo morali osrednjo knjižnico zapreti. Istočasno z opremo
knjižnega gradiva bomo izpeljali tudi inventuro vsega fonda, kar je zakonska obveza.
V skladu s sklepom Sveta zavoda LKA bo zato OSREDNJA KNJIŽNICA ZAPRTA OD SREDE, 22.
MARCA DO VKLJUČNO SOBOTE, 1. APRILA. Znova bo odprla vrata v PONEDELJEK 3. APRILA PO
URNIKU.
ENOTE Vipava, Podnanos in Dobravlje bodo v tem času obratovale po rednem urniku: tam si bo
mogoče izposoditi gradivo, ki je na voljo v teh enotah. Prav tako bo mogoče v te enote nemoteno
vračati gradivo, ki je bilo tam izposojeno. (Opomba: v navedene enote ne bo mogoče vračati
gradiva, ki je bilo izposojeno v Ajdovščini).
POTUJOČA knjižnica bo zaključila redni teren 22. marca. Nov teren bo začela v PONEDELJEK 3.
APRILA v skladu z letnim sporedom.

Knjige si bo mogoče na notranjem knjigomatu izposoditi od 3. APRILA dalje.
Zunanji knjigomat za vračanje bo mogoče uporabljati od srede, 3. MAJA dalje. Do tedaj se bo
»po starem« - torej pri pultu - vrnil večji del od 13.000 enot gradiva, ki je bilo izposojeno pred
zaprtjem knjižnice. Knjigomat neopremljenega gradiva namreč ne bi hotel sprejeti.
Da bi bilo gradivo v polnem obsegu čim prej na voljo, bomo med pripravo na zaprtje knjižnice
začasno omejili možnost podaljševanja izposojenega gradiva največ še za 1 izposojevalni rok.

Člane prosimo za razumevanje.

KULTURNI DOGODKI

VIPAVA, PONEDELJEK, 13. MARCA ob 18.30

Predstavili bomo bolj kot kadarkoli doslej aktualno knjigo strokovnjaka - enologa dr. FRIDERIKA
VODOPIVCA z zgovornim imenom TERAN – VINSKA POSEBNOST KRASA. Teran je vino, pridelano iz
grozdja sorte refošk. Knjiga govori o izvoru poimenovanja, kemični sestavi mošta in vina ter o posamičnih
sestavinah, vzgoji trte, predelavi in negi terana. Vino je dobilo ime po rdečkasti kraški zemlji, ki se odraža
v okusu, barvi in drugih značilnostih. Teran je vinska posebnost in del kulturne krajine Krasa. Ali, kot
pravi dr. Janez Bogataj: »Kjer je konec Krasa, je tudi konec terana.« Vino je ravno zato že pred desetletji
zaščiteno z nacionalno zakonodajo – z vstopom Slovenije v EU je zaščita postala del njenega pravnega
reda.

Knjiga je izšla pred odločitvijo Evropske komisije, da Hrvaški podeli izjemo od zaščite, ki jo je doslej užival teran.
Dr. Vodopivec je avtor strokovnega dela projekta zaščite in vodja skupine, ki je na ministrstvu za kmetijstvo
pripravljala dokumente za zaščito terana. To je bil tudi temeljni vzgib za nastanek knjige. Predstavitev bo zato
odlična priložnost, da iz prve roke spoznamo, zakaj je teran vinska posebnost, ne le Krasa, pač pa tudi Evrope.

AJDOVŠČINA, TOREK, 14. MARCA ob 18.30

ALEŠ LOKAR izhaja iz znane družine Lokar, ki je tesno povezana s preteklostjo Ajdovščine. Živi v Trstu, kjer
živi tudi njegov brat Vanja Lokar. Aleš Lokar je upokojeni predavatelj podjetništva. V Ajdovščino prihaja
predvsem zaradi predstavitve svoje knjige - zbirke esejev SEKULARNA MISELNOST, ZNANSTVENE DOMNEVE,
PREROKOVANJE IN PODJETNIŠTVO KOT ISKRICE BOŽJEGA. Kot intelektualec razmišlja predvsem o številnih
vidikih današnjega razmerja med znanostjo in religijo, predvsem krščanstvo, s katerim se istoveti kot
razmišljujoči laik. Ravno v nasprotju med znanostjo in vero vidi eno najbolj očitnih protislovij današnjega
sveta. Predstava, da bo sodobna znanost pometla z zastarelo in mračnjaško religijo, je mit, ki ne vzdrži
razumske kritike, trdi Aleš Lokar, ko razčlenjuje njene pomanjkljivosti na področjih, kjer bi bilo pričakovati
njeno prevlado. Trditve Lokar ilustrira s primeri iz podjetništva, večji del pa namenja naravnim pojavom in
družbenim dogajanjem, ki pretresajo svet.
Knjiga je izšla pri Mohorjevi družbi Celovec, njen urednik Hanzi Filipič bo sodeloval pri predstavitvi. Zagotovo
bo ta za marsikoga priložnost, da od Aleša Lokarja in brata Vanje, ki se bo tudi udeležil večera, izve kaj
zanimivega o Lokarjevih, njihovih življenjskih poteh in povezanosti z Ajdovščino!

AJDOVŠČINA, TOREK, 21. MARCA ob 18.30

Tretji teden v marcu je namenjen mednarodni akciji Teden možganov, v katerem potekajo številni izobraževalni
dogodki, katerih namen je ozaveščanje laične in strokovne javnosti o osebnih in družbeno-koristnih
raziskovanjih živčevja. Društvo SiNAPSA - Slovensko društvo za nevroznanost, s pomočjo drugih organizacij in
posameznikov organizira različne dogodke na to temo po vsej Sloveniji. Eden izmed njih je tudi predavanje
prof. dr. MAJE BRESJANAC, nevroznanstvenice. Na predavanju bo izpostavila zakaj in kako lahko naredimo več
za naše možgane, bolj podrobno nas bo seznanila s svojim delom in raziskovanjem.
Maja Bresjanac, dr. med., je redna profesorica na Inštitutu za patološko fiziologijo Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani. Je ustanoviteljica Laboratorija za regeneracijo in plastičnost živčevja (1995) na Inštitutu
za patološko fiziologijo, ki ga tudi vodi.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI

PONEDELJEK 13. marec ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Vipava
TOREK 7., 14. in 21. marec ob 10.30 – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina. Vsak torek ob 10.30
SREDA 8. marec ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
SREDA 15. marec ob 11.00, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
PONEDELJEK 20. marec ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK 21. marec ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina

Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

URE PRAVLJIC

Pravljice v izvedbi Lavričeve knjižnice
AJDOVŠČINA: ČETRTEK 9.3. (DIJAKINJE predšolske vzgoje) in 16.3. (KLAVDIJA ŠTRANCAR) ob 17.00.
Pravljice NE BO 23. in 30. 3. (zaprta knjižnica!)
VIPAVA: 		
vsako SREDO ob 17.00
PODNANOS: 		
vsako SREDO ob 11.00
POTUJOČA KNJIŽNICA – po objavljenem razporedu
V marcu bo z nami tudi Vrtec Zlata ptica z waldorfsko pravljico. Pravljico O RDEČI KOKOŠKI bo pripovedovala
TAMARA SREBOT
VIPAVA:
PONEDELJEK, 13. marca ob 17.00
AJDOVŠČINA: TOREK, 14. marca ob 17.00

