Obvestila za mesec junij 2017
PODČRTANO
POLETAVCI ZNOVA MED NAMI!
Lavričeva knjižnica se je tudi letos pridružila projektu Mestne knjižnice Ljubljana POLETAVCI - POLETNI
BRALCI, katerega namen je, da bi otroci izboljšali bralne veščine in bi jim branje postalo navada tudi v
času poletnih počitnic. Projekt je namenjen otrokom med 7. in 12. letom starosti, ki se odločijo, da bodo
med počitnicami brali vsaj 30 dni po pol ure na dan – berejo lahko karkoli: knjige, revije, recepte, turistične
vodnike … Da so otroci zares brali, potrdijo starši oz. njihov skrbnik s podpisom. Ob zaključku v septembru bo
vsakdo prejel majico, izžrebana pa bo tudi glavna nagrada. Začnemo 12. junija 2017, zgibanke s podpisom
staršev pa bomo zbirali do 12. septembra 2017, dobite jih v vseh enotah Lavričeve knjižnice, lahko pa si jih
natisnete z naše spletne strani.

POLETNI FB-BRALNI IZZIV
Naši knjižničarji dodajajo priporočilo: »Zvesto spremljajte našo FB-stran na prvi poletni dan!« Z začetkom
poletja (SREDA, 21.6. 2017) vas bo tu namreč čakal poletni bralni izziv.

POLETNA PISARIJA POD MENTORSTVOM BOJANA BIZJAKA

Če ste željni »zgodbarjenja«, vas vabimo, da se prijavite na tečaj kreatvinega pisanja POLETNA PISARIJA.
Potekal bo od 6. junija do konca avgusta. Srečanja bodo vsak drugi torek ob 18.00 v Lavričevi knjižnici.
Starostna omejitev: od 0 do 120 let! Prijavite se lahko v vseh enotah knjižnice ali neposredno mentorju
Bojanu Bizjaku na e-naslov zakawsky@siol.net ali na gsm (041) 233-021.

POLETJE VABI: BRALNO ZNAMENJE V PRIPOROČENIH KNJIGAH »PRIMORCI BEREMO«

Toliko da spomnimo! Letošnji projekt PRIMORCI BEREMO prinaša v branje 75 knjig slovenskih avtorjev po
izboru primorskih knjižničarjev. Med njimi je tudi nekaj priporočenih del ustvarjalcev iz Vipavske doline.
Poletje je pravi čas, da posežete po knjigah z bralnega seznama, ki si jih lahko izposodite v osrednji knjižnici
v Ajdovščini in v krajevnih knjižnicah v Vipavi, Podnanosu, Dobravljah in na Potujoči knjižnici. Pa ne pozabite
vzeti kazalko, na kateri boste zapisali svoje podatke in tudi kaj o knjigi. Prijetno branje!

KULTURNI DOGODKI
SLAP PRI VIPAVI, PETEK, 9. JUNIJA OB 20.00

Nov mladinski roman TATJANE KOKALJ z naslovom LUŽA V ČEVLJU »se dogaja« teden dni, kolikor traja pot, ki
vodi peš 13-letno uporniško najstnico Lučko in njeno babico, upokojeno profesorico francoščine iz glavnega
mesta po robu Ljubljanskega barja, se dvigne na Col in se po spustu v Vipavsko dolino zaključi na Slapu pri
Vipavi. Roman postavi v ospredje tri teme, od katerih vsaka po svoje izrisuje današnji čas hitenja, obveznosti
in tega, da nihče nima časa za nikogar – vsaj ne dovolj, da bi ga zares slišal. Najprej se soočimo z upornim
najstnikom, ki vedno zna vse najbolje. Druga, prevladujoča tema, so odnosi med generacijami. Tretja pa se
navezuje na kraje, ljudi, zgodovino in krajevne načine življenja, ki bodo čez čas zdrsnili v etnografsko sliko
naših krajev.
Roman bomo predstavili kje drugje kot na Slapu. Srečali se bomo na DOMAČIJI MALIK, ki je praznovala
častitljivo 270-letnico in se uveljavlja tudi kot kraj imenitnih kulturnih dogodkov.

AJDOVŠČINA, TOREK, 13. JUNIJA OB 19.00

Knjiga MLINOTEST 1876-2017, ki jo podpisuje JOŽE - JOŽEF KREČIČ, je dokumentarna monografija o poldrugo
stoletje trajajoči tradiciji mlinarstva ob reki Hubelj. Monografija uporabi obrnjeno časovnico: v prvem delu
predstavi razvoj Mlinotesta v povojnem obdobju in širitev njegovih obratov po vsej Primorski vse do Umaga

in še posebej zadnjih 20 let sodobnega, tržno uspešnega podjetja, ki je zgodovinski in pravni naslednik velikega
mlina, katerega stavba še stoji ob Hublju. Knjiga se izteče v 19. stoletju, ko je prvotni lastnik Wenzel Jochmann leta
1867 v Ajdovščini zgradil moderen valjčni mlin. Krečič je podrobno raziskal okoliščine nastanka mlina in podjetja,
ki ga je upravljalo, zato je knjiga ne le temeljit, pač pa tudi temeljni dokument te vrste in podlaga za nadaljnje
raziskovalno delo. Prinaša tudi nekatera neznana ali slabo poznana dejstva o razvoju mlinarske industrije na
Vipavskem. Ta je dajala zaslužek in dobesedno kruh generacijam domačinov vse do danes. Monografijo je ob svoji
150 letnici izdal Mlinotest. Jože Krečič je do upokojitve opravljal številne vodilne delovne naloge, po njej pa se je
posvetil raziskavam industrijske dediščine Vipavske doline in Ajdovščine. Se vidimo!

AJDOVŠČINA, TOREK, 20. JUNIJA OB 19.00 – ZAKLJUČNI DOGODEK PRED POLETJEM

Za predpoletni zaključek druženj smo v goste povabili TJAŠI ARTNIK KNIBBE. Avtorica knjige RANLJIVA je bila nekoč
vajena zmagovati kot športnica na odbojkarskih parketih in kot vodja tržnega komuniciranja v veliki medijski hiši.
Potem pa je v nekaj letih izgubila brata, mamo in očeta, odkrili so ji tumor. Ostala je še brez službe. V času, ko je šlo
vse navzdol in je bilo treba prosti pad ustaviti, je slišala o Caminu - znani romarski poti v Španiji. Ko te pot pokliče
– in Tjaši je menila, da jo je poklicala - se temu težko upreš. Na več kot osemsto kilometrov dolgi poti je spoznala,
kako zelo ranljiva je. Videla je tudi, da so ji rane celile solze, smeh, žulji, napori, vročina, dež in blato, ob vsem tem
pa še romarji, ki so z njo delili pot ter napore in jih je za nekaj zemeljskih trenutkov posvojila. Odšla je do konca
sveta, da je našla sebe in spoznala, da želi življenje živeti, ne le preživeti. RANLJIVA je mnogo več kot še ena knjiga
o Caminu. Lahko jo beremo kot potopis, spomine ali priročnik za osebno rast. Lahko jo boste tudi kupili.
Kot se za zaključni dogodek spodobi, se bomo zadržali nekoliko dlje!

AJDOVŠČINA, ČETRTEK 22. JUNIJA OB 18.00 – HOSPICITAT, gostujoči dogodek

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC, Območni odbor Severne Primorske skupaj z občino Ajdovščina v Lavričevi knjižnici
predstavlja prvi HOSPICITAT: beseda bo tekla o spremljanju bolnikov in umirajočih ter o pomenu duhovne oskrbe v
času bolezni in umiranja ter o tem, kako se lahko že zdravi pripravimo na trenutek, ko nas utegne obiskati bolezen.
Gost bo bolniški duhovnik MIRO ŠLIBAR, ki vodi Medškofijski odbor za pastoralo zdravja, ki pravi, da bolezen pomeni
veliko vrednoto za boljše in bolj kakovostno življenje. Dodajmo: izžrebani udeleženec večera bo prejel majico
Slovenskega društva Hospic. Naslednji, drugi Hospicitat bo v jesenskem času, namenjen bo odraslim žalujočim, ki
trpijo izgubo bližnje osebe. Gostja bo MARTINA KOŠAR, vodja programa žalovanja odraslih na nacionalnem nivoju
Slovenskega društva Hospic.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
TOREK, 6. junij ob 10.00 – zaključek bralnega projekta KNJIGOŽUR za VDC Ajdovščina-Vipava z gostom Francem
Černigojem. Podelitev priznanj sodelujočim.
SREDA, 7. junij ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
TOREK, 13. junij ob 8.00 – zaključek študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, ogled Vipavskega Križa
SREDA, 14. junij ob 9.45 - bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

NA KRATKO
GLEDALIŠČE BIČIKLETA ZA OTROKE

Konec junija pripravljamo v Ajdovščini predstavo za otroke MEHURČKI v izvedbi GLEDALIŠČA BIČIKLETA. Predstava
je hkrati uvod v pestro in privlačno počitniško dogajanje za otroke v juliju.

IZ TAKŠNE SO SNOVI KOT KNJIGE

V knjižnici v Ajdovščini bo čez poletje na ogled odlična razstava IZ TAKŠNE SO SNOVI KOT KNJIGE. Razstavljene
so umetnine iz papirja, ki so jih izdelale dijakinje Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Ob obisku
osrednje knjižnice si vzemite nekaj minut za te umetnine. Zares si zaslužijo ime. Ogleda vredno!

RAZSTAVA O PLANINSTVU V KNJIŽNICI V VIPAVI

V knjižnici v Vipavi je od maja dalje na ogled zelo zanimiva razstava o razvoju planinstva na Primorskem. Razstavo
nam je odstopil Medobčinski odbor planinskih društev Primorske. Razstava je na ogled do jeseni v času odprtosti
knjižnice.

