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

PODNANOS
SRE.:  11.00-14.00 
PET.:  17.00-19.00

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

DOBRAVLJE
SOB.:   8.00-12.00

VIPAVA:
PON.:  12.00-18.00 
SRE.:  15.00-18.30
PET.:  12.00-16.00

05 36 44 250

ajdovscina@ajd.sik.si

www.ajd.sik.si

URE PRAVLJIC
Pravljice v maju v izvedbi Lavričeve knjižnice
V maju pravljic v Ajdovščini in v Vipavi ni več!
PODNANOS:
POTUJOČA KNJIŽNICA:

URNIK

Pravljice po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica
VIPAVA:   
AJDOVŠČINA:  

PODČRTANO

FESTIVAL KAMIŠIBAJ
V SREDO 9. MAJA bo potekal vseslovenski festival ZAIGRAJ KAMIŠIBAJ. Društvo kamišibaj Slovenije v sodelovanju z 
Lavričevo knjižnico tudi v Ajdovščini pripravlja gledališke predstave te posebne vrste (stara japonska tradicija). Ob 17.00 
bodo v knjižnici potekale predstave za otroke, ob 18.00 pa za odrasle. Kratke predstave med drugim zajemajo tudi iz 
ljudskega blaga iz Vipavske doline in z Gore. Podroben program je objavljen na spletni strani 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, 21. MAJA ob 11.00. 
Predhodna prijava ni potrebna. E-pošta: katja.krkoc@gmail.com, gsm: (040) 322-528. 

ZAKLJUČNO SREČANJE BRALNEGA PROJEKTA KNJIGOŽUR
V sredo, 30. maja bo v sodelovanju LKA in VDC Ajdovščina-Vipava ob 10.00 v osrednji knjižnici zaključna prireditev, na 
kateri bodo sodelujoči v bralnem projektu KNJIGOŽUR prejeli nagrade.
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POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA NDP

M A J
O B V E S T I L A

vsako sredo ob 11.00
po objavljenem razporedu

ponedeljek 14. 5. ob 17.00, izvaja Tamara Srebot
torek, 15. 5. ob 17.00, izvaja Tamara Srebot



KULTURNI DOGODKI

AJDOVŠČINA, TOREK 15. MAJA OB 19.00
V prvih dneh maja bo pri založbi Art izšla pesniška zbirka LJUBKE ŠORLI z naslovom GORIŠKE PESMI. Zbirka prinaša 
izbor pesmi Ljubke Šorli, ki so vezane na Gorico, na Goriško in na tisto obdobje njenega življenja po letu 1933, ko 
se je po poroki z Lojzetom Bratužem preselila v Gorico. V novi zbirki, ki dopolnjuje njen pesniški opus, je zbranih 
95 pesmi, ki so v glavnem neobjavljene ali so bile objavljene v revijalnem tisku. Razdeljena je na šest razdelkov: v 
prvem so pesmi o Goriški, sledita otroška in šolska tematika, v tretjem so zbrane verske pesmi, četrti del je posvečen 
pokojnemu možu Lojzetu Bratužu, peti govori o vojnih dogodkih in zgodovinskih trenutkih v zamejstvu; v zadnjem delu  
je izbor priložnostnih pesmi o dogodkih in ljudeh iz goriške preteklosti. V knjigi so, tako kot v Tolminskih pesmih (2003), 
objavljeni akvareli goriškega slikarja Andreja Kosiča. Spremno besedo je napisala mag. MARIJA MERCINA, večer bo 
vodila IVANA SLAMIČ. 

AJDOVŠČINA, ČETRTEK 17. MAJA OB 19.00
Na SREDNJI ŠOLI VENO PILON AJDOVŠČINA so v zadnjih letih uspešno izkoristili številne priložnosti, ki jih omogoča 
sofinanciranje iz EU virov. Prednosti in priložnosti tovrstnega financiranja bodo v okviru kampanje EU projekt predstavili 
tudi širši javnosti – večer  so naslovili EVROPSKI VIRI, PRILOŽNOSTI IN/ALI OVIRE. 

Na okrogli mizi v osrednji knjižnici bomo spoznali prakso šole in se seznanili s projekti, ki so financirani iz EU virov, 
s poudarkom na pedagoški vrednosti projektov. Izkušnje nam bodo iz prve roke posredovali mladi učitelji in njihovi 
mentorji, ki so na trg dela stopili preko projekta Prva zaposlitev v VIZ,  svoje delo in poslanstvo nam bo predstavila 
multiplikatorka, zaposlena na projektu Popestrimo šolo. Spoznali bomo ugodnosti, ki jih prinaša projekt Erasmus+ 
mobilnost dijakov in strokovnih delavcev in prisluhnili strategijam, ki se pripravljajo v okviru nacionalnega projekta 
OBJEM s ciljem dviga pismenosti med mladimi. Izjemnega pomena je seveda podpora Občine Ajdovščina, katere 
predstavnike tudi pričakujemo. Iz prakse za bodočo prakso torej! Zato je dogodek namenjen vsem, ki želite pobliže 
spoznati delovanje naše srednje šole ali razmišljate o prijavi na podobne projekte. Kraj in čas sta prava – vabljeni torej!

AJDOVŠČINA, TOREK 22. MAJA OB 19.00
Domačinka iz Ajdovščine dr. INES BEGUŠ je kustodinja v Goriškem muzeju in docentka na Fakulteti za humanistične 
študije Univerze na Primorskem. Predstavila bo knjigo z naslovom AVTONOMIJA IN EKONOMIJA NADIŠKIH DOLIN V 
BENEŠKI REPUBLIKI, ki je predelana različica njene doktorske raziskave. Samouprava na sodnem in upravnem področju, 
ki so jo bile deležne vaške skupnosti Nadiških dolin (danes) Beneške Slovenije v novem veku, je že dolgo časa izjemno 
zanimiva tematika za raziskovalce, medtem ko je bilo gospodarstvo dolin do sedaj manj obravnavano. Beneške oblasti so 
prebivalcem dolin dopuščale, da so sami odločali o nekaterih upravnih zadevah ter imeli sodne pristojnosti v civilnih in 
kazenskih zadevah. Poleg tega so jim priznavale določene privilegije, ki so bili za gospodarstvo dolin izrednega pomena, 
saj so med drugim predvidevali davčne olajšave. V knjigi so obravnavani samoupravna ureditev dolin, gospodarstvo 
dolin, ki je slonelo predvsem na kmetijstvu, a tudi drugih, neagrarnih dejavnostih, ter povezave med njima.

SLAP PRI VIPAVI, ČETRTEK 31. MAJA OB 20.00
Lavričeva knjižnica bo v okviru večerov, ki jih pripravlja v Občini Vipava, v maju znova »na terenu«. Tokrat pripravlja 
predstavitev in pogovor z RADIVOJEM PAHORJEM, pesnikom, esejistom, sociologom in izjemnim pedagogom. Radivoj 
Pahor, rojen v Rančah, je prvo pesniško zbirko TUDI TO JE POT objavil leta 1973, nato so izšle še zbirke GLINENI 
PLAŠČ, DEVIŠKO SATJE, ENDEMIČNI DISKURZ, V PLAŠLJIVEM VRBJU ter NITI ČRKE VEČ in ROŽA BO MOJA. Z Markom 
Krumbergerjem sta izdala likovno-pesniško mapo BREVIR SRCA. Svoje prispevke je objavljal predvsem v Primorskih 
srečanjih, Fontani, Krasu, Mladiki, Sodobnosti, Svobodni misli, Primorskem dnevniku in Mladini ter v spletnih revijah 
Locutio in Trsje. Na Radiu Slovenija so pripravili njegov literarni portret, v Delu pa so objavili izbor njegovih Epigramov. 
Srečanje z Radivojem Pahorjem bo zanimivo tudi zaradi njegovega humanega in humanističnega ter kritičnega pogleda 
na sodobno družbo in razmerja v njej. Večer bo vodil prof. BOJAN BRATINA.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 14. maj ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 21. maj ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 22. maj ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
SREDA, 9. maj ob 10.00 – bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 23. maj ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK v maju: 8., 15., 22. in 29.maj  ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


