Obvestila za mesec APRIL 2017
PODČRTANO
OSREDNJA KNJIŽNICA POSODBILA IZPOSOJO IN VRAČANJE KNJIŽNEGA GRADIVA

V osrednji knjižnici v Ajdovščini smo naredili prvi korak k tehnološki posodobitvi vračanja in izposoje
gradiva. Od konca marca, ko smo knjižnico zaprli, smo zaposleni na petih delovnih postajah opremili
okoli 90 tisoč enot gradiva z RFID nalepkami, to je z nalepkami za prepoznavanje gradiva z radijskim
čipom. V času, ko je bila knjižnica zaprta, so bile izpeljane še montaže inštalacije delovnih plošč,
na svoje mesto je bil postavljen notranji knjigomat in boks zunanjega knjigomata, premaknili smo
knjižne police, pospravili knjižnico. Izjemno obsežno delo je bila inventura vsega gradiva v knjižnici,
tudi tistega, ki ne bo opremljeno z Rfid. Na mladinskem oddelku se bodo otroci razveselili slikanic
v novih boksih in poličk z dvd-ji na steni, ki je zažarela v svetlih barvah z naslikanimi čebelicami
(ilustracija David Ličen).
Člani si že lahko izposodijo knjige na notranjem knjigomatu. Zunanji knjigomat za 24-urno vračanje
gradiva bomo predali v uporabo 3. maja, ko bo v knjižnico že vrnjena večina gradiva, ki še ni
opremljeno z novimi nalepkami; do takrat bo vračilo gradiva potekalo »po starem«, torej pri pultu.
Knjižničarji bomo vrnjeno gradivo sproti opremljali in ga postavili na police. Od 3. maja pa bo
mogoče gradivo na zunanji knjigomat vrniti ob katerikoli uri dneva in noči, ne glede na to, ali
knjižnica obratuje ali ne – kar bo za člane izjemna pridobitev.
Zaposleni bomo članom seveda pomagali, da se spoznajo z novostmi. Knjigomata sta namenjena
predvsem krajšanju čakalnih vrst, omogočata pa tudi večjo zasebnost.

KULTURNI DOGODKI

OPOMBA: Aprilski dnevi dogodkov so zaradi praznikov in časovnih možnosti gostij in gostov
nekoliko spremenjeni, ravno tako tudi ura prireditev. Prosimo vas za pozornost.

AJDOVŠČINA, TOREK 11. APRILA OB 19.00

Predstavili bomo knjigo ČEBELARSKI ZAPISKI in njihovega avtorja, čebelarja in učitelja iz Kamenj,
JANKA VODOPIVCA. Knjigo je izdal Goriški muzej, uredil jo je dr. BORUT KOLOINI. Janko Vodopivec
(1861-1937) se je kot učitelj trudil za splošni napredek domačinov. Ob svojem delu se je največ
posvečal čebelarjenju, ki ga je razvil kot vzorčni primer gospodarske dejavnosti na vipavskem
podeželju. V domačem kraju je čebelaril 45 let, skoraj do smrti. O tem je pisal zapiske, ki so nekakšni
letni obračuni dela, uspehov in tudi napak. V rokopisu lahko preberemo veliko podrobnosti o
količinah nabranega medu, cenah, vremenskih razmerah in težavah z vojsko v času prve svetovne
vojne. Zaradi vsega tega so zapiski zanimivo branje ne le za čebelarje in strokovnjake različnih strok,
pač pa tudi za širšo javnost.
Na predstavitvi bodo sodelovali: oblikovalec knjige Andrej Berlot, urednik dr. Borut Koloini, Bernard
Rijavec s kratkim filmom o Vodopivcu Bil je pravi čebelar, čebelar Jožef Švagelj, tudi avtor enega
od spremnih besedil, Milan Vodopivec, sorodnik in skrbnik zapiskov ter dramski in filmski igralec
(Ena žlahtna štorija) ter nekdanji ravnatelj OŠ Dobravlje in čebelar Anton Žagar, ki bo predstavil
Vodopivčev panj in izkušnje s čebelarjenjem v tem panju. Z manjšo razstavo in pokušino medu bo
večer obogatila OŠ Dobravlje, ki načrtno in uspešno razvija čebelarsko znanje med učenci.

VIPAVA, SREDA, 19. APRILA ob 18.30

Univerza v Novi Gorici je že močno prisotna na gornjem Vipavskem, tako v Ajdovščini kot v Vipavi. Prav Vipava
postaja v mednarodni znanstveni skupnosti znana kot kraj, kjer njeni predavatelji in raziskovalci delijo znanje
tudi izven akademskega okvira. V aprilu bo tako knjižnica v Vipavi gostila sodelavko UNG, mlado astronominjo
dr. ANDREJO GOMBOC s predavanjem, ki ga je naslovila ZADNJI TRENUTKI V ŽIVLJENJU ZVEZD. »Stara ljudstva
so verjela, da je zvezdnato nebo nespremenljivo in večno. Danes vemo, da se zvezde rojevajo, razvijajo in
umirajo. A medtem ko se nastajanje in razvoj zvezd dogajata na časovnih skalah, ki so seveda veliko daljše
od človeških, se zadnje življenjske stopnje nekaterih zvezd odvrtijo zelo hitro. V predavanju bomo predstavili
eksplozije supernov, izbruhe sevanja gama in plimska raztrganja zvezd v bližini masivnih črnih lukenj,« je v
napovedi zapisala dr. Andreja Gomboc.
Pričakujemo izjemno zanimiv večer, tako za astronome in tiste, ki jih zanimajo skrivnosti vesolja, kot seveda
za širšo javnost. Ne smete ga zamuditi!

AJDOVŠČINA, PONEDELJEK 24. APRILA OB 19.00

Naša gostja bo profesorica francoskega in angleškega jezika z Brij STAŠA BENKO, ki je kot prostovoljka sodelovala
v projektu programa Evropske prostovoljne službe z naslovom Medkulturni dialog – Slovenija in Jordanija.
Na starodavni jordanski zemlji je preživela pol leta. Njena glavna naloga je bila poučevanje angleščine in
izvajanje raznih dejavnosti v palestinskih begunskih naseljih ter v sirski sirotišnici. V Amanu se je posvetila
tudi spoznavanju arabske kulture, kuhinje, jezika, ljudi. Poskušala je razumeti pojem jordanske identitete ter
močne temelje vere in tradicije. Občasno je potovala do juga dežele, kjer je raziskovala nabatejsko Petro in
prostrane vadije, v katerih so reke že zdavnaj usahnile. Dve leti je preživela v Franciji, kjer je pilila francoščino,
medtem ko je ustvarjala programe učnih ekskurzij za tamkajšnje šolarje in pomagala migrantom pri integraciji.
Staša Benko poučuje na Srednji šoli Veno Pilon v Ajdovščini.

NA KRATKO
RAZGOVOR O TUAREGIH
V četrtek 13. aprila se bo ob 10.00 v knjižnici v Ajdovščini srečala z učenci OŠ Šturje MIRA DELAVEC TOUHAMI.
Gostja je pred dobrim letom v Lavričevi knjižnici predstavila svojo knjigo Hči puščave. Tudi tokratno srečanje
bo posvečeno nomadskemu ljudstvu Tuaregov, ki živi na območju več držav v severni Afriki – med njimi je
živela tudi sama. Mira Delavec Touhami bo ob obisku prevzela oblačila, obutev, posteljnino, igrače za otroke
in druge stvari, ki bodo zbrane kot pomoč Tuaregom. Srečanja se lahko udeležijo tudi drugi, ki jih zanimajo
različne kulture in ljudstva.
MEGAKVIZ: ZAKLJUČEK 20. APRILA
V četrtek 20. aprila bomo v osrednji knjižnici v Ajdovščini pripravili zaključek Slovenskega knjižničnomuzejskega MEGA kviza. Kviz je sodobna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja; letošnja tematika
je posvečena naši naravni dediščini – slovenskemu morju. Zaključek, ki se ga bodo udeležili učenci vseh šol s
svojimi mentorji, bo kot vedno sproščen in simpatičen. Izžrebane in podeljene bodo nagrade, megakvizovce
bo obiskal tudi skriti gost.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI

PONEDELJEK, 3. april ob 10.00, VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 10. april ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 12. april ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 19. april ob 9.45, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 18. aprila ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
TOREK 4., 11., 18. in 25. april – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina. Vsak torek ob 10.30.
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini 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

Tudi v aprilu bo z nami VRTEC ZLATA PTICA z
waldorfsko pravljico.
Pravljico GOSENICA IN METULJ bo pripovedovala
TEJA KETE.
VIPAVA:
PONEDELJEK, 1O. APRILA ob 17.00
AJDOVŠČINA: TOREK, 11. APRILA ob 17.00

