URE PRAVLJIC
Pravljice v aprilu v izvedbi Lavričeve knjižnice
AJDOVŠČINA: sreda 4., 11. in 18. 4. ob 17.00, KLAVDIJA
VIPAVA:
PODNANOS:

ŠTRANCAR. ZAKLJUČEK s podelitvijo nagrad bo v
SREDO, 18. APRILA!
sreda 4. in 11. aprila ob 17.00, SARA PREMRN
vsako sredo ob 11.00, MARTINA ZALAR

Pravljice po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica
ponedeljek 16. 4. ob 17.00, pravljica
VIPAVA:
JANČEK JEŽEK, izvaja Urška Jazbar

AJDOVŠČINA: torek, 17. 4. ob 17.00, pravljica
JANČEK JEŽEK, izvaja Urška Jazbar

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

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA

OBVESTILA

APRIL

2018

PODČRTANO
OBVESTILO
KNJIŽNICA BO V SOBOTO, 28. APRILA 2018, ZAPRTA!
ZAMENJAVA ČLANSKIH IZKAZNIC
Od ponedeljka 9. aprila bo vsak novi član ob vpisu prejel novo člansko izkaznico. Istočasno bomo začeli menjavati stare
izkaznice z novimi. Da bo menjava tekla hitreje, vas prosimo, da imate stare izkaznice s sabo.
Opomba: Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Lavričeve knjižnice Ajdovščina določa nadomestilo za izgubljeno
izkaznico 3 evre. Zato: če ste staro izkaznico založili, jo le poiščite.
Vsak član bo prejel tudi publikacijo, ki mu bo pomagala uporabljati bogato ponudbo knjižnice.
VIPAVA - DELAVNICE BEREMO S KATJO
Vabimo vas na srečanja z elementi literarnega, likovnega in glasbenega soustvarjanja v obliki ustvarjalnih terapevtskih
delavnic za odrasle BEREMO S KATJO. Delavnice, ki jih vodi slovenistka KATJA KRKOČ, potekajo enkrat mesečno ob
ponedeljkih, praviloma vsak tretji teden v knjižnici v Vipavi. Naslednje srečanje bo v ponedeljek, 16. aprila ob 11.00.
Predhodna prijava ni potrebna. E-pošta: katja.krkoc@gmail.com, gsm: (040) 322-528.

NDP

KULTURNI DOGODKI
Ajdovščina, torek 10. aprila ob 19.00
Ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprilu, vas vabimo v knjižnico v Ajdovščini na predstavitev knjige UMOVADBA ZA BISTRE
MOŽGANE. Gre pravzaprav za priročnik, v katerem nam raziskovalec kognitivne in vedenjske psihologije dr. VOJKO
KAVČIČ (Univerza v Rochestru) predstavi anatomijo možganov in njihovo delovanje. V nadaljevanju nam predstavi
procese staranja možganov, ki vse pogosteje vodijo v demenco in v nastanek Alzheimerjeve bolezni.
Več študij je pokazalo, da nizek nivo izobrazbe povečuje tveganje za to bolezen, umska aktivnost pa njen razvoj
zavira. Zato drugi del knjige prinaša raznovrstne vaje za urjenje možganov, namenjene praktični krepitvi in ohranjanju
možganskih sposobnosti. Urjenje možganov, ki jih silimo k delu, je najboljša pot, da ostanemo bistri še v visoki starosti.
Dan zdravja v knjižnici obeležujemo tudi z RAZSTAVO PLAKATOV, ki so jih izdelali dijaki gimnazijskega programa Srednje
šole Veno Pilon. Vabljeni k gledu! In vabljeni seveda na UMOVADBO!

Vipava, sreda 11. aprila ob 19.00
Monografija OD VIPAVSKE BURJE DO OGNJENE ZEMLJE ni običajna knjiga. Je biografija BRANETA JAZBARJA - slikarja,
grafika, oblikovalca, kaligrafa, fotografa, rokometnega vratarja, trenerja, pedagoga – učitelja likovne vzgoje in najbolj
priljubljenega učitelja v Jugoslaviji, alpinista, osvajalca najvišjih vrhov na planetu, popotnika, tenkočutnega posredovalca
lepega na platnu, v barvi, risbi ... Mnogi ga poznajo kot učitelja generacije likovnih ustvarjalcev, ki je prejela ugledna
mednarodna priznanja. Sam v monografijo prispeva nujne biografske podatke, avtorji ostalih besedil so njegovi učenci,
znanci, prijatelji in ugledni likovni kritiki. Knjiga je zasnovana kot nekakšno slikarsko platno, na katerem so z odličnimi
reprodukcijami v likovni govorici in v besedi upodobljena obdobja in kraji, skozi katere je Brane Jazbar popotoval; je pa
tudi pregledna razstava ustvarjalnosti in življenja slikarja, ki je bil dolga leta učitelj likovne vzgoje v Osnovni šoli Draga
Bajca v Vipavi.

Ajdovščina, torek 17. aprila ob 19.00
V goste prihaja zgodovinar in novinar TINO MAMIĆ s knjigo DALMATINO, v kateri je 69 komentarjev in kolumen, že
objavljenih v različnih medijih in zdaj zbranih na enem mestu - nekakšen jagodni izbor. V njih obravnava po vsebini in
pojavni obliki zelo raznoliko tematiko, ki se dotika našega vsakdana in torej vsakogar – ali zaradi neživljenjskega odnosa
institucij in oblasti, oholosti pa do »šalabajzarstva« ustanov, ki s površnostjo kažejo, da jim težave vsakdana navadnih
ljudi res niso mar. Tino Mamić, ki objavlja v različnih slovenskih medijih in sodeluje na simpozijih, je pa tudi predsednik
Združenja novinarjev in publicistov, ostro zareže v družbene odklone, piše o medijskih zakulisjih in o oblikah cenzure.
Zapisi so razdeljeni na posamezna poglavja, vsako po svoje pove, o čem bo tekla beseda. Pred dobrimi tremi leti je
izšla njegova prva knjiga Protestantino, ki smo jo tudi predstavili v Lavričevi knjižnici – tako ta kot najnovejša sta izšli pri
založbi Mladika v Trstu v sodelovanju z družinsko založbo Adam.

Ajdovščina, torek 24. aprila ob 19.30
Dramatičarka, dramaturginja, avtorica adaptacij za gledališče, režiserka, performerka SIMONA SEMENIČ bo gostja
večera, ki ga bo sooblikovala z dijaki in dijakinjami ter profesorico MATEJO CEKET ODAR iz Srednje šole Veno Pilon iz
Ajdovščine. Simona Semenič, rojena v Ajdovščini (kamor je umestila svoje dramsko delo »1981«), je letošnja nagrajenka
Prešernovega sklada in prejemnica več uglednih priznanj in nagrad, med drugimi tudi prejemnica priznanja Občine
Ajdovščina. Gostja je po mnenju gledališke in literarne stroke ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča in ena
najprepoznavejših dramatičark, katere dramska besedila so prevedena v več kot deset jezikov, uprizorjena pa so bila v
različnih evropskih gledališčih, v ZDA in na Bližnjem vzhodu. V svojih igrah prepleta dramatiko, prozo in poezijo, osebno
izpovednost in družbeno kritiko. Lani je izšel njen knjižni prvenec ME SLIŠIŠ?, ki bo v središču pogovora z mladimi –
nedvomno pa bo njihova radovednost segla tudi na druga področja njene ustvarjalnosti. Pričakujemo zanimiv večer v
ustvarjalkinem domačem kraju!

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 9. april ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 16. april ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 17. april ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 11. april ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 18. april ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK v aprilu: 3., 10., 17. in 24. april ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

