Obvestila za mesec maj 2017
PODČRTANO
NOVOSTI V MAJU - V POMOČ UPORABNIKOM IN KNJIŽNIČARJEM
Številni uporabniki že imajo prvo izkušnjo z uporabo notranjega knjigomata za samoizposojo knjig v
osrednji knjižnici. V začetku maja je začel obratovati še zunanji knjigomat, ki bo omogočal 24-urno
vračanje gradiva. Pomena slednjega se še ne zavedamo povsem: omogoča namreč vračanje knjig tudi
izven delovnega časa, v nedeljo, med prazniki, ob katerikoli uri dneva ali noči.
Uporaba obeh je preprosta, hitra; samoizposoja omogoča zasebnost in krajša čakalne vrste. Kljub
temu pa sta to le stroja, ki nikakor ne moreta zamenjati knjižničarjev s strokovnim znanjem in
izkušnjami, s prijaznim pozdravom in vljudnostjo - bodo pa ti poslej lahko kakšno minuto več namenili
pomoči pri iskanju gradiva, predvsem strokovnega in študijskega. Pri pultu bodo opravili tudi vse,
česar knjigomata na znata. In seveda - kot doslej bodo pomagali tistim, ki jim knjigomat ni pri srcu.

V vsakem primeru vas vabimo, da se spoznate z novostmi, saj smo jih nabavili z željo, da bodo v
pomoč uporabnikom in knjižničarjem!
Nadaljujemo pa s pripravo na izdajo sodobnih članskih kartic in »vodiča po knjižnici« - knjižice, ki bo
nove člane seznanjala s knjižnico in dostopom do njene bogate ponudbe.
DA NE POZABIMO: mnogi ste opazili na novo urejen prehod na mladinski oddelek, ilustracije in
zamisel zanj je pripravil DAVID LIČEN. Njegova poslikava krasi tudi zunanji knjigomat, da bo prijazno
vabil uporabnike. Zdi se nam, da mu je to uspelo – kaj pa vam?

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK 9. MAJA OB 19.00
Kot ugotavlja zgodovinar dr. Božo Repe v uvodu knjige BILEČANEC VASJA, je to eno izmed redkih
zgodovinopisnih pričevanj o življenju slovenskih vojakov v skupni vojski nekdanje Jugoslavije – JLA. O
sloviti Bileći (BiH), kjer je v šoli za rezervne častnike pehote služilo okoli 6.000 slovenskih fantov (med
njimi veliko Primorcev), pa je komajda kaj napisanega. Vrzel je z izdajo knjige (2016) zapolnil VASJA
BUTINA, eden nekdanjih »bilećancev«. Malo je tudi znano, da so jedro slovenske Teritorialne obrambe
tvorili v Bileći izšolani kadri, brez katerih bi bil vojaški odpor leta 1991 bistveno manj učinkovit. Šola
v Bileći je po ocenah tujih obveščevalcev veljala za eno najboljših šol rezervnih pehotnih oficirjev;
služenje vojaščine v njej je za generacije fantov predstavljalo izjemno preizkušnjo, življenjsko šolo pa
tudi socializacijo in spoznavanje različnih kultur.
AJDOVŠČINA, TOREK 30. MAJA OB 19.00
Večer namenjamo predstavitvi pesniške zbirke, ki jo je avtorica ALOJZIJA (LOJZKA) BRATINA
poimenovala VETER Z GORE. To je njena tretja zbirka, pred njo je izdala zbirko Domača vasica (2012)
in Na Gori je moje zavetje (2008). Poleg tega je izdala tudi zgoščenko. Alojzija Bratina je doma na
Predmeji, na planoti Gora, z obema je trdno povezana ona sama in tudi njene pesmi. Kot je zapisal v
spremni besedi Bojan Bizjak Zakawsky, je sporočilnost najnovejše zbirke mogoče strniti v tri sklope.
Če je prvi prigodniški, ki govori o domačem kraju, pa o ljudeh – med drugim jo iskreno navdihujejo
športnice in športniki ter umetnik ter njihovi uspehi in dosežki, bi naslednji sklop lahko poimenovali
družinsko-idilični z izpostavljeno vrednoto družine. Tretji, največji sklop je hrepenenjsko-ljubezenski.
Ne moremo prezreti pesmi, ki so prepletene z notami in so zato nekaj posebnega. Tak bo tudi večer,
na katerega vas vabimo. Usmerjal ga bo prof. Bojan Bratina.

VIPAVA, SREDA, 31. MAJA ob 19.00
Univerza v Novi Gorici – UNG je močno usmerjena v raziskovalno dejavnost, kjer dosega opazne preboje.
Tokrat smo povabili v knjižnico v Vipavi dr. GVIDA BRATINO, prorektorja UNG za raziskave. Naš gost vodi
tudi skupino, ki se ukvarja z raziskavami grafena - materiala, ki utegne sooblikovati številna področja
človekovega delovanja, posebej na področju elektronskih naprav. Dr. Bratina bo v predavanju, ki ga je
poimenoval GRAFEN, SNOV 21. STOLETJA predstavil svoje raziskave in možnosti morebitnih aplikacij tega
materiala v bodočnosti. Ključna lastnost grafena je, da je dvodimenzionalen in njegovo debelino merimo v
atomih, izkazuje neobičajno hiter prenos električnega naboja in odpornost proti zunanjim vplivom. ima pa
tudi izjemno gibkost in trdnost – zdi se skorajda neresnično, da bi potrebovali maso slona, osredotočeno na
konici svinčnika, da bi predrli membrano grafena! Predavanje bo pritegnilo vsakogar, ki ga zanimajo dosežki
znanosti in vpliv odkritij na bližnjo in daljno prihodnost.
V SODELOVANJU S SREDNJO ŠOLO VENO PILON AJDOVŠČINA, 29. MAJA - KNJIGA S POSLANSTVOM!
Lavričeva knjižnica v sodelovanju s Srednjo šolo Veno Pilon iz Ajdovščine v ponedeljek 29. maja med 10.30
in 12.00 pripravlja srečanje s TAJO METLIČAR, dekletom, ki je po hudi prometni nesreči napisalo knjigo z
zgovornim naslovom ŠTEVILKA TRENUTNO NI DOSEGLJIVA. Avtorica se bo predstavila dijakom in dijakinjam
v amfiteatralni učilnici srednje šole. Predstavitev knjige je namenjena mladim s posebnim poslanstvom –
ker se bodo kmalu začeli vključevati v promet, naj skrbijo zase in za druge, da knjige, kot je Tajina, ne
bodo več potrebne.
Predstavitev je prvenstveno namenjena dijakom – nihče pa ne bo imel nič proti, če se je udeleži tudi kdo
drug.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI

PONEDELJEK, 8. maj ob 10.00, VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 15. maj ob 10.30, VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 10. maj ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 17. maj ob 9.45, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 16. maj ob 9.00 – srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
TOREK 9., 16., 23. in 30. maj – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina. Vsak torek ob 10.30.
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

NA KRATKO
RAZSTAVA IZ TAKŠNE SO SNOVI KOT KNJIGE
V knjižnici v Ajdovščini bo od 10. maja na ogled razstava IZ TAKŠNE SO SNOVI KOT KNJIGE. Na njej bodo
razstavljene umetnine iz papirja, ki so jih izdelale dijakinje Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina.
ZAKLJUČEK PRAVLJIČNIH SREČANJ
V četrtek, 4. maja ob 17.00 pripovedovalka pravljic KLAVDIJA ŠTRANCAR pripravlja simpatičen (pssst – tudi
sladek!) zaključek srečanj.
RAZSTAVA O PLANINSTVU V KNJIŽNICI V VIPAVI
V knjižnici v Vipavi bo v maju na ogled zelo zanimiva razstava o razvoju planinstva na Primorskem. Postavili
smo jo s pomočjo Planinske zveze. Razstava je na ogled v času odprtosti knjižnice.
UČNA URICA PO WALDORFSKO
Pravljice v izvedbi VRTCA ZLATA PTICA v maju ne bo, zato pa Waldorfska šola Primorska, Bukovica vabi v
sredo, 10. maja ob 18.00 v knjižnico v Ajdovščini na predstavitev Učne urice po waldorfsko.
URE PRAVLJIC
Pravljice v izvedbi Lavričeve knjižnice
AJDOVŠČINA: ČETRTEK, 4. maja ob 17.00, ZAKLJUČEK pravljičnih srečanj s pripovedovalko 		
		
KLAVDIJO ŠTRANCAR
POTUJOČA KNJIŽNICA – po objavljenem razporedu

