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Obvestila za mesec september 2017

POLETJE SE JE PRELILO V SEPTEMBER
Najprej: upamo, da ste dobro preživeli vroče poletje in si odpočili!
Iztekajoče se poletje so zaznamovali visok obisk Lavričeve knjižnice, zanimanje za knjigo in z njo povezane 
stvari: družabni kotiček ob Hublju, dobro obiskane poletne  delavnice…  Zadovoljni smo s knjigomatom za 
24-urno vračanje gradiva, ki so ga uporabniki pohvalili kot lepo pridobitev.
Znova smo veseli dobrega odziva osnovnošolcev na projekt POLETAVCI – POLETNI BRALCI kot tudi odličnega 
odziva na poletno FACEBOOK NAGRADNO IGRO, v katero so se vključili sledilci širom sveta: mednje bomo 
znova razdelili nagrade – imena prejemnikov bomo objavili kje drugje kot na Facebooku. 

PA ŠE TO - s 1. septembrom znova prehajamo na redni letni urnik! 

KULTURNI DOGODKI

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 7. SEPTEMBRA ob 18.00  - 2. Hospicitat, gostujoči dogodek
Slovensko društvo HOSPIC, Območni odbor severne Primorske vabi na 2. HOSPICITAT, kjer bo tekla beseda o 
žalovanju in soočenju z izgubo bližnje osebe, s poudarkom na programih društva Hospic, ki dajejo podporo 
žalujočim pri olajšanju procesa žalovanja in čim boljši integraciji v družbo in življenje. S pomočjo različnih 
oblik pomoči, podpore in izobraževanja Hospic pomaga žalujočim pri odkrivanju lastnih virov moči. Gostja 
bo predsednica Območnega odbora Maribor NADA WOLF s predavanjem Žalovanje je pot.  Tudi tokrat bo 
eden izmed udeležencev izžreban – prejel bo knjigo Žalovati in tolažiti. Prihodnji 3. Hospicitat bo v oktobru, 
namenjen bo žalujočim otrokom, ki trpijo izgubo bližnje osebe. Gostja bo Neža Kotnik, vodja programa 
žalovanja otrok na nacionalnem nivoju društva Hospic. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 19. SEPTEMBRA ob 18.30 – prvi redni dogodek
Predstavitev knjige BELA VRATA in razgovor ob njej je bil najavljen za letošnji februar. Naneslo je drugače, 
zato pa knjigi in njenemu avtorju, pisatelju BOJANU BIZJAKU, namenja knjižnica svoj prvi dogodek v novi 
sezoni. V dvanajstem Bizjakovem romanu se prepletajo refleksivne zgodbe skozi doživljanje glavnega junaka, 
slabovidnega študenta agronomije, ki se pozneje prepiše na filozofijo in primerjalno književnost. Roman 
predstavi tegobe osemdesetih let prejšnjega stoletja in razhajanje med podeželjem ter mestom, sociološko 
analizira tudi položaj slepih in slabovidnih. Tu je še ljubezenski zaplet in tudi več drobnih socioloških 
fenomenov v urbanem in podeželskem svetu. Roman bo predstavil avtor sam. Odlomke bo prebirala 
Akeksandra Petković, z glasbenimi vložki bo večer na kitari obogatila Mojca Bence. 

JESENSKE SERENADE TUDI V LAVRIČEVI KNJIŽNICI
ZKD - Zveza kulturnih društev Ajdovščina tudi letos v sodelovanju z Glasbeno mladino ljubljansko pripravlja 
JESENSKE SERENADE, koncerte mladih glasbenih ustvarjalcev. Dva koncerta se bosta zvrstila v Vipavskem 
Križu (8. in 29. septembra), dva pa v Lavričevi knjižnici (15. in 22. septembra). 

Jesenske serenade si zaradi kakovosti, žanrske različnosti in sproščenosti zaslužijo obisk - zato vabljeni! 
Vstopnine ni! 

AJDOVŠČINA, 15. SEPTEMBRA OB 20.00 – gostujoči dogodek ZKD
Na koncertu pod naslovom Štirideset in ena struna nastopa Izidor Tojnko, citre/kitara.
 
AJDOVŠČINA, 22. SEPTEMBRA OB 20.00 – gostujoči dogodek ZKD
Pod naslovom Če je glasba hrana ljubezni bodo nastopili Kristina Martinc, flavta, Janez Jocif, basso continuo/
flavta, in Christina Thaler, sopran. 
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AJDOVŠČINA, TOREK, 26. SEPTEMBRA ob 18.00 - ZAKLJUČEK PROJEKTA »POLETAVCI – POLETNI BRALCI«
Naš poletni bralni projekt, ki poteka v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana – MKL, se zaključuje. Tudi letos so 
se mladi bralci, osnovnošolci med 7. in 12. letom starosti na povabilo odzvali izjemno dobro. Hvala za podporo in 
pomoč staršem, šolam, učiteljicam in učiteljem! 
Večina udeležencev je že oddala izpolnjene zloženke s podpisi staršev ali skrbnikov. Vse, ki tega še niso storili, 
vabimo, da zloženko oddajo najpozneje do PETKA, 15. SEPTEMBRA v eni od enot knjižnice, lahko jo do navedenega 
datuma s pripisom »Poletavci« pošljejo tudi po pošti. 

Zaključna prireditev bo v TOREK, 26. SEPTEMBRA 2017 ob 18.00 uri na vrtu knjižnice v Ajdovščini. Za zabavo bo 
poskrbel STEN VILAR.  Že od 17.30 dalje bodo lahko »poletavci« prevzeli majico, ki so si jo prislužili s poletnim 
branjem. Tedaj boste lahko spoznali terapevtske pse, ki sodelujejo v knjižničnem projektu TAČKE POMAGAČKE. Na 
prireditvi bo izžrebana glavna nagrada - set za badmington (štirje loparji, tri žogice, mreža) in še druge privlačne 
dodatne nagrade. 

Dogodek je kot kulturi prijazna družba podprl MLINOTEST d.d., ki letos praznuje 150-letnico. Njegovi predstavniki 
se nam bodo pridružili na prireditvi.
Navijamo za lepo vreme. Če bi se skisalo, bomo dogodek pripravili drugje – sledite nam na naši spletni strani!

NA KRATKO
ELEKTRONSKI ČASOPISI NA MIZI
Lavričeva knjižnica že dlje časa omogoča dostop do zbirke PressReader in s tem do več kot 6.000 naslovov časopisov 
z vsega sveta v več kot 60 jezikih, tudi v slovenščini. Med drugim so na voljo Dnevnik, Delo in Večer. V Ajdovščini 
smo na eno od čitalniških mest namestili bralnik za lažje prebiranje časopisov. Ponudbi smo dodali še Primorske 
novice v elektronski obliki. 

BIBLIOBUS VOZI NOVI KROG
Potujoča knjižnica, ki začne teren 4. septembra, bo imela novo postajališče v Stovški vasi v Vrtovinu. 
V Skriljah pa se bo po novem ustavljala na lepo urejenem šolskem dvorišču. 

BRALNA SREČANJA
SREDA, 13. septembra ob 10.00, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 18. septembra  ob 10.00 - uvodno srečanje projekta KNJIGOŽUR,  VDC Vipava
TOREK, 19. septembra ob 9.00 – uvodno srečanje študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
TOREK, 19. in 26. septembra ob 10.30 – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina
SREDA, 20. septembra ob 9.45, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
PONEDELJEK, 25. septembra 2017 ob 10.30 – uvodno srečanje projekta KNJIGOŽUR, VDC Ajdovščina

PODČRTANO!
Bralno srečanje BEREMO S ŠENT-om poteka VSAK TOREK ob 10.30 v osrednji knjižnici v Ajdovščini. 

Študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI poteka enkrat mesečno. Njegov namen je ob klepetu in kavici 
predstaviti knjige in tudi druge vire (članke, spletne strani, multimedijsko gradivo …) na izbrano temo, se pogovarjati 
o lastnih izkušnjah o tej tematiki in tako izvedeti kaj novega ali osvežiti znanje. Ob tem se udeleženci seznanijo z 
bogastvom gradiva, ki ga hrani knjižnica in je na voljo radovednim. 

URE PRAVLJIC
Pravljice v izvedbi Lavričeve knjižnice bodo začele v OKTOBRU. 

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      9.00 do 11.30   
 

POTUJOČA KNJIŽNICA:  po razporedu


