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

URNIK
AJDOVŠČINA

PON., TOR., SRE., PET.: 9.00-18.00
ČET.: 		
10.00-18.00
SOB.: 		
8.00-13.00

DOBRAVLJE
SOB.: 		

8.00-12.00

VIPAVA:

PON.:		
SRE.:		
PET.:		

12.00-18.00
15.00-18.30
12.00-16.00

POTUJOČA KNJIŽNICA

je posebna enota Lavričeve knjižnice.
Postajališča obiskuje po objavljenem
letnem razporedu (www.ajd.sik.si).

PODNANOS

SRE.:		
PET.:		

11.00-14.00
17.00-19.00

05 36 44 250
ajdovscina@ajd.sik.si
www.ajd.sik.si

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA
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PODČRTANO
Mesečni napovednik v novi obliki

V rokah držite mesečni napovednik Lavričeve knjižnice v novi obliki in preobleki. Upamo, da vas bo kot dosedanji tudi
novi nagovoril k obisku dogodkov, ki jih pripravljamo za vas.

Spletna revija BURJAČ je tu!

Kot smo obljubili, je po božiču pod pokroviteljstvom in s kadrovsko, finančno in organizacijsko podporo Lavričeve
knjižnice luč sveta ugledala nova vseslovenska spletna literarna revija BURJAČ. Ime je bilo izbrano na podlagi predlogov,
ki smo jih prejeli. Pobudo za revijo je dal pisatelj iz Ajdovščine BOJAN BIZJAK, ki je tudi njen urednik. Burjač ima uredniški
svet in deluje po pravilih, ki so objavljena na spletni strani. Vabimo vas, da postanete njen redni obiskovalec in na njej
tudi objavljate! Spletni naslov: www.burjac.si. SREČNO, BURJAČ!

V februarju: članske kartice in Vodič po knjižnici

V januarju bodo natisnjene nove članske kartice, ki bodo nadomestile dosedanje članske izkaznice. Zamenjava bo
potekala postopoma. Izšel pa bo tudi Vodič po knjižnici, kot smo poimenovali publikacijo v manjšem formatu, v kateri
bo mogoče najti najbolj pomembne in predvsem uporabne informacije o tem, kaj vse knjižnica hrani, kako poiščemo
gradivo in kaj vse knjižnica ponuja.
Kartico in vodič bomo predstavili v mesecu kulture februarju. Več v naslednjem napovedniku!.

NPD

KULTURNI DOGODKI
Ajdovščina, torek, 16. januarja ob 18.30

Korenine NIVES VIDRIH, prevajalke iz češkega (in slovaškega) jezika segajo po očetovi in materini strani na Vipavsko in
Primorsko. Prejemnica prestižne Sovretove nagrade je ključno sooblikovala podobo slovenskih bralcev o češki sodobni
književnosti. Posegla je po jezikovno, slogovno in izrazno raznolikih ustvarjalcih različnih literarnih usmeritev, da bi v naš
jezik prestavila in Slovencem predstavila čim več osrednjih čeških avtorjev 20. stoletja. Doslej je prevedla 60 knjižnih
del. Njen najljubši avtor je Bohumil Hrabal, prevedla je njegova dela Stregel sem angleškemu kralju, Prebučna samota
in druga. Prevaja gledališke in lutkovne igre, radijske igre, risanke, podpisala se je pod več kot 300 filmov, pripravlja
literarne oddaje o češki književnosti, dela intervjuje s češkimi pisatelji … Svojo prvo pesem je napisala pri štirih letih,
občasno še danes napiše kako zgodbo. Na pogovoru z Nives Vidrih bo tekla beseda o tem, kako nastaja knjižni prevod,
koliko je prevajalec tudi soavtor knjižnega besedila v drugem jeziku …

Vipava, sreda, 24. januarja 2018 ob 19.00

Naš gost bo GORAZD HUMAR, strokovnjak za gradnjo mostov ter v Sloveniji in v mednarodnem merilu priznan
poznavalec zgodovine gradbeništva, posebej še gradnje mostov. Ne le zato, ker je po stroki gradbeni inženir - služboval
je v družbi Primorje – pač pa tudi zato, ker je pronicljiv opazovalec z občutkom za posebnosti, po katerih se most razlikuje
od več tisoč na pogled enakih ali podobnih mostov po svetu. Je avtor več izjemnih knjig o mostovih. Posebne vrednosti
njegovim knjigam ne dajejo le razumljivo podane strokovno zahtevne tematike in uvid v tehnološke zmožnosti nekega
obdobja. Izrazit dar za estetiko, pa tudi zgodovinski, ekonomski in socialni občutek za čas, ko so nek most – ali most, ki
je namenjen le pešcem – zgradili, ga uvršča med vrhunske avtorje. Njegova predavanja pa so sploh nekaj posebnega
– užitek za uho, um in oko, ko obiskovalec na koncu reče: tole je bilo pa nekaj najbolj zanimivega, kar sem o mostovih
slišal. Zato ne zamudite predavanja v Vipavi, na katerem bo gost med najlepšimi mostovi v Evropi predstavil tudi dva
vipavska bisera: mostiček za dvorcem Lanthieri (čezenj je morda stopal celo Casanova) in slapenski most s prvim javnim
napisom v slovenščini sploh. Strokovno in jezikovno presojo tega pomembnega jezikovnega dokumenta bo predstavila
prof. MARIJA MERCINA.

Ajdovščina, torek, 30. januarja ob 18.30

MIKLAVŽ KOMELJ (1973) je pesnik: za svoje delo je prejel nagrado Prešernovega sklada, dvakrat Veronikino nagrado,
Jenkovo, Rožančevo za esejistiko. Je umetnostni zgodovinar, njegova doktorska disertacija je bila nagrajena z Zlatim
znakom ZRC, prevajalec iz mnogih jezikov, nagrajen je bil prevod pesmi Cesarja Valleja. Je pisec teoretičnih besedil o
umetnosti vseh vrst. Z njim se bomo pogovarjali o njegovi pesniški zbirki LIEBESTOD, ki jo je 2017 izdala založba Goga,
o jeziku, besedi in glasu, o življenju od lastne smrti (po M. Buonarrotiju), pa tudi, vsaj malo, o slikarju Venu Pilonu,
protestantu Matiji Trostu, pesniku Tomažu Šalamunu.
Pogovor z Miklavžem Komeljem bo uvod v naš mesec kulture. Pogovor bo vodila IVANA SLAMIČ.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 15. januar ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 22. januar ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 9., 16., 23., 30. januar ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
TOREK, 23. januar ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 17. januar ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 24. januar ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na naši spletni strani!

