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Obvestila za mesec december 2017

PODČRTANO

Z NOVIM LETOM MESEČNI NAPOVEDNIK V NOVI OBLIKI!
Tisti, ki prejemate meseč-
ne napovedi o dogodkih v 
knjižnici v tiskani obliki, ste 
napovednik za december 
še zadnjič prejeli v kuverti. 
Zadnje dni decembra bo-
ste napovednik za januar 
prejeli po novem: ne več 
v posebni kuverti, pač pa 
bo zgiban in z vašim naslo-
vom ter imenom, ki bodo 
natisnjeni neposredno na 
tiskovino. S tem skušamo 
znižati stroške. Da ga ne bi z drugo reklamno pošto zavrgli, bodite pozorni na naše zaglavje in logotip ter nati-
snjen tekoči mesec. Oglejte si, kako bo izgledala naša pošta za vas v bodoče! 

NAŠA SPLETNA LITERARNA REVIJA »BURJAČ« BO DOSTOPNA DO KONCA LETA!
Spletna stran literarne revije »Burjač« je v zaključni fazi in v testiranju. Upamo, da težav ne bo in pričakujemo, 
da bodo prve zgodbe v novi literarni reviji objavljene do konca letošnjega leta. Spremljajte naša sprotna 
obvestila na www.ajd.sik.si in v medijih! Seveda vas tudi vabimo, da našo literarno revijo obiščete. 

KULTURNI DOGODKI
SLAP PRI VIPAVI, DOMAČIJA MALIK, 1. DECEMBRA OB 19.00
Knjiga OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE pisateljice MILENE MIKLAVČIČ je med največkrat v knjižnicah 
izposojenimi deli. Pravkar je dobila nadaljevanje, ki ga je avtorica, ena najbolj znanih ustvarjalk, podnaslovila 
BABICE, HČERE IN VNUKINJE. V njem so zbrane resnične zgodbe, ki jih berejo vse generacije. Govori o 
najintimnejših odnosih med spoloma v nekdanjih časih ter o težavah v odnosih in o vzorcih, ki se tudi še do 
danes niso kaj dosti spremenili. Avtorica ohranja izvirnost pripovedovalcev in s tem ponuja neskončne možnosti 
za pogovor, razmišljanje in samozavedanje. To je knjiga življenjskih modrosti, ki so del nas. Zahvaljujoč Mileni 
Miklavčič bodo te zgodbe ostale z nami, saj bi jih brez nje povozil čas. Decembrsko predstavitev na območju 
Občine Vipava gosti Domačija MALIK na Slapu pri Vipavi.

AJDOVŠČINA, TOREK, 5. DECEMBRA OB 18.30
Avtobiografijo PUNOLJETAN (Polnoleten), ki jo bomo predstavili, podpisuje v Dalmaciji rojeni IVAN (IVO) MAMIĆ. 
Mamić je nekdanji projektant v Primorju, politik, poslanec Nove Slovenije v Državnem zboru (2000-2004), vitez 
Božjega groba. Tisti, ki ga poznajo, poudarjajo vztrajnost in radovednost, ki sta ga vodili, da je kljub drugačni 
volji staršev obiskoval šolo  (šolanje si je plačeval sam), pa tudi doslednost, zaradi katere druge ocenjuje po 
tem, kakšni so kot ljudje. V Ajdovščino je prišel na delovno prakso, svoje prve ure bivanja v dolini pa je Mamić 
prebil – v zaporu. Tu si je kljub temu zgradil družino in dom. Ob spominih na življenje na Vipavskem knjiga 
prinaša opis življenja v Dalmaciji po drugi svetovni vojni in številne etnološke posebnosti. Avtobiografija je 
napisana v hrvaščini, v Mamićevem materinem jeziku, nekaj zapisov je tudi v slovenščini. Tisti, ki boste knjigo 
kupili, boste brezplačno prejeli še slovenski prevod v obliki skripte.
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AJDOVŠČINA, TOREK, 12. DECEMBRA OB 18.30
Trsničarstvo – gojenje sadik oz. cepljenk vinske trte – ima na gornjem Vipavskem dolgo tradicijo. O trsničarstvu 
govori tudi film TRSNICA, ki je nastal ob otovoritvi VINARSKEGA MUZEJA VIPAVA v sodelovanju GORIŠKEGA 
MUZEJA in TRSNIČARSKE ZADRUGE VRHPOLJE.  Trsničarstvo se je razširilo v drugi polovici 19. stoletja, po 
pojavu trtne uši, ki so jo prinesli iz Amerike skupaj s sadikami tamkajšnjih trt in je močno ogrozila evropske 
vinograde. Cepljenje starih evropskih žlahtnih sort vinske trte na ameriške podlage, ki so na škodljivca odporne, 
je še vedno edini učinkovit biodinamičen ukrep za preprečevanje širjenja trtne uši. Film traja 18 minut. 

Na projekciji in pogovoru ob filmu bodo sodelovali režiser BORIS ANDREJ MLAKAR, direktor TZ Vrhpolje JOŽE 
ŽGUR ter mag. DARJA SKRT in dr. BORUT KOLOINI iz Goriškega muzeja.

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 14. DECEMBRA OB 18.30 – GOSTUJOČI DOGODEK, 4. HOSPICITAT
Slovensko društvo HOSPIC, Območni odbor severne Primorske v Lavričevi knjižnici pripravlja 4. Hospicitat. 
Na srečanju bo tekla beseda o pomenu žalovanja otrok in mladostnikov.  Sodelujoči bodo izpostavili pomen 
programa, ki ponuja žalujočim otrokom in mladostnikom vključitev v kreativne delavnice - te potekajo enkrat 
mesečno, in vključitev otrok v tabore Levjesrčnih. Gost bo MIHA ZIMŠEK, prostovoljec Hospica in strokovnjak 
na področju dela z žalujočimi otroki in mladostniki. Tudi tokrat bo eden od udeležencev prejel Hospicitatovo 
majico. 

Hospicitati društva Hospic so v letu 2017 nagovorili številne udeležence, med njimi veliko tistih, ki so doživeli 
izgubo svojcev ali prijateljev.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 11. december ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 18. december ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 19. december ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
SREDA, 13. december ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 20. december ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK v novembru  ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 

NA KRATKO
Lavričeva knjižnica bo v začetku leta 2018 začela izvajati načrt za vračilo izposojenega gradiva, ki kljub 
trem opominom še ni bilo vrnjeno, in izterjavo iz tega izhajajočih finančnih obveznosti (zamudnine, stroški 
opominjanja in drugi morebitni stroški). Knjižnica bo načrt izpeljala s pomočjo specializiranega podjetja 
Creditexpress. 
V primeru, da imate dlje časa neupravičeno nevrnjeno gradivo in/ali iz tega naslova neporavnane denarne 
obveznosti, prosimo, da se čimprej dogovorite za poravnavo in se izognete nadalnjim nepotrebnim stroškom. 
Cilj ukrepa je vrniti manjkajoče gradivo vrniti v obtok ali ga v primeru, da je izgubljeno ali poškodovano, 
nadomestiti z novim. Nanj namreč čakajo tudi drugi.  

URE PRAVLJIC
Pravljice v izvedbi Lavričeve knjižnice 
AJDOVŠČINA:   vsako sredo ob 17.00, pripravlja jih KLAVDIJA ŠTRANCAR. 
VIPAVA:   vsako sredo ob 17.00, pripravlja jih SARA PREMRN.
PODNANOS:   vsako sredo ob 11.00, pripravlja jih MARTINA ZALAR.
POTUJOČA KNJIŽNICA   – po objavljenem razporedu.

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


