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.: 		

VIPAVA:

PON.:		
SRE.:		
PET.:		

PODNANOS
12.00-18.00
15.00-18.30
12.00-16.00

POTUJOČA KNJIŽNICA
8.00-12.00

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

SRE.:		
PET.:		

11.00-14.00
17.00-19.00

05 36 44 250
ajdovscina@ajd.sik.si
www.ajd.sik.si
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PODČRTANO
Dan kulture
Februar je mesec, v katerem je kultura (likovna, glasbena, literarna, gledališka ustvarjalnost) postavljena v ospredje.
Vabimo vas, da se udeležite katerega izmed dogodkov, na katerega vas vabijo izvajalci in organizatorji, tudi Lavričeva
knjižnica!
Osrednjo slovesnost pripravlja ZKD Ajdovščina 8. februarja ob 18.00 v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.
Slavnostni nagovor bo imela dramatičarka, dramaturginja, režiserka, nagrajenka Prešernovega sklada iz Ajdovščine
SIMONA SEMENIČ.

Članske kartice in vodič po knjižnici
V februarju Lavričeva knjižnica pričenja zamenjavo sedanje članske izkaznice z novimi karticami. Zamenjava izkaznic
članov bo potekala postopoma. Novi člani pa bodo novo izkaznico prejeli ob vpisu v knjižnico. Kartica je obvezna za
izposojo gradiva in urejanje članskih pravic. Ne potrebujete pa je, če vračate gradivo na zunanjem knjigomatu, ki je na
voljo 24 ur na dan.
Vsak nov član bo ob vpisu prejel »VODIČ PO KNJIŽNICI«, ki pa bo na voljo tudi drugim uporabnikom, saj so v njem
najbolj pomembne informacije o vsem, kar knjižnica hrani, kako do tega bogastva dostopamo in
kaj se v njej dogaja.

NPD

KULTURNI DOGODKI
Ajdovščina, torek 6. februarja ob 18.30
Zgodovinarka dr. META REMEC, mlada raziskovalka, je asistentka z doktoratom na Inštitutu za novejšo zgodovino. Leta
2015 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Osveščanje prebivalstva za zdravo življenje v dobi meščanstva.
Njena raziskava je zajela higieno telesa ter snago vsega, kar je prihajalo z njim v stik od najširšega življenjskega okolja
pa do najbolj intimnih kosov obleke in perila, in sicer v času od poznega 18. stoletja pa do časa tik pred drugo svetovno
vojno. Iz zbranega gradiva sta nastali kar dve publikaciji. Prva, PODRGNI, OČEDI IN ŽIVALI OTREBI (2015), obravnava
higieno in snago v dobi meščanstva, druga, BAKH, TOBAK IN VENERA (2016), pa govori o odnosu do alkohola, tobaka
(in drugih opojnih substanc) ter seksualnosti v 19. stoletju.

Ajdovščina, torek 20. februarja ob 18.30
V mesecu kulture predstavljamo zbirko kratke proze BOJANA BIZJAKA - REZINE POMLADI. Rezine pomladi je Bizjakova
osma zbirka kratke proze. Tudi ta ima dva razdelka, v prvem, DOTIKI, kjer je 7 daljših zgodb, se te napletajo v urbanem
svetu, odstirajo medsebojne odnose, notranje vzgibe in stiske sodobnega človeka, ujetega v pričakovanja, ki se včasih
razblinijo. Čustvenost se polagoma umika racionalnosti in begu v osmislitev osame. V drugem, SENCE V DUŠI je 8
zgodb, sedem krajših in ena daljša, ki še drži stik z urbanimi področji, več pa je takih, ki skušajo prikazati podeželsko
tesnobo, čeprav je upanje v svetlobi, v pomladi sami. Izbor socialno psiholoških tem je zavestno nanizan, posebna skrb
je namenjena tudi jeziku. Naslov je namenoma prirejen temu upanju in daje okvir obema razdelkoma. Pogovor o knjigi
in z avtorjem bo vodila IVANA SLAMIČ.
Izbrane tekste bo prebirala ALEKSANDRA PETKOVIĆ.

Vipava, sreda 21. februarja ob 19.00
Konec lanskega leta je izšla nova otroška slikanica NA PREPIHU ŠKRATJEDOLA, pri kateri sta združili moči dve vipavski
ustvarjalki: IDA SEMENIČ in NIKA BOŽIČ. Prva je upokojena medicinska sestra iz Orehovice pri Podnanosu, ki je doslej
izdala pesniški zbirki Kot da imaš srce (2010) in Leto podpiše knjigo spominov (2013). Druga je magistrica tradicionalnih
grafičnih tehnik, ki je znanje nabirala v Benetkah in na Finskem. Pri knjigi je sodelovala kot založnica in tudi kot
ilustratorka, še posebej kot mentorica Idini vnukinji – MIA FABČIČ je namreč ob Nikini spodbudi ustvarila večino
otroških ilustracij Škratejedola. Kar daje slikanici posebno veljavo, so vsebine pesmic, ki z otrokom razumljivo in lepo
pesniško besedo opisujejo etnološke, naravne in tudi lokalno-turistične posebnosti gornje Vipavske doline. Večer bo
vodila IVANA TUTUŠ.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 12. februar ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 19. februar ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 20. februar ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 14. februar ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 21. februar ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (6., 13., 20., 27.) v februarju ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

Pravljice po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica
VIPAVA:
ponedeljek 12. februarja ob 17.00
AJDOVŠČINA: torek, 13. februarja ob 17.00
TAMARA SREBOT bo pripovedovala pravljico Zajček in repa.

