
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 izvedbi Lavričeve knjižnice
V juniju pravljic v knjižnici v Ajdovščini, 
Vipavi in Podnanosu NI! 
Znova jim bo mogoče prisluhniti jeseni.
POTUJOČA KNJIŽNICA:

URNIK

Pravljice po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica
  

PODČRTANO

PROJEKT »POLETAVCI – POLETNI BRALCI« ŽE TRETJIČ!
Lavričeva knjižnica se že tretjič zapored pridružuje projektu POLETAVCI – POLETNI BRALCI, ki vabi osnovnošolce med 7 
in 12 letom starosti k branju med poletnimi počitnicami, in sicer 30 dni vsaj pol ure na dan. Projekt so odlično ocenili in 
podprli učitelji in številni starši. Letos vabimo k sodelovanju tudi NAJ POLETAVCE – mlade med 13 in 16 leti, ki morajo 
letos med počitnicami prebrati vsaj 3 knjige. 
Zaključek projekta s podelitvijo priznanj in žrebanjem nagrad ter z zabavo bo septembra pred Lavričevo knjižnico. 
Zgibanke z navodili za sodelovanje bodo v vseh enotah naše knjižnice in na spletni strani na voljo od 11. junija dalje! 

POTUJOČA KNJIŽNICA SE JE PREDSTAVILA V PECSI NA MADŽARSKEM
Ekipa potujoče knjižnice LKA se je med 31. majem in 2. junijem predstavila na II. srečanju potujočih knjižnic v Pecsi 
na Madžarskem. Srečanja se je udeležilo 10 bibliobusov iz petih držav in predstavnikov služb potujočih knjižnic iz 
osmih evropskih držav. Strokovno srečanje je bilo namenjeno izmenjavi praks in novih pristopov potujočih knjižnic 
s poudarkom na vlogi bibliobusov za razvoj lokalnih skupnosti in za delo z mladimi, načinom vzpostavljanja kulturne 
enakosti ter pomenu bibliobusov za javno izobraževanje.  
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še v juniju po objavljenem razporedu.

Znova jim bo mogoče prisluhniti jeseni.



VIPAVA - DELAVNICA BEREMO S KATJO ŠE V JUNIJU!
Še v juniju vas vabimo na delavnico za odrasle z elementi literarnega, likovnega in glasbenega soustvarjanja, ki jo vodi 
slovenistka KATJA KRKOČ. Zadnja delavnica pred poletjem bo v PONEDELJEK, 18. JUNIJA ob 11.00 v knjižnici v Vipavi. S 
srečanji bomo nadaljevali v septembru.  
Predhodna prijava ni potrebna. E-pošta: katja.krkoc@gmail.com, gsm: (040) 322-528. 

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK 12. JUNIJA OB 20.00
Junijska prva prireditev prinaša na letni vrt knjižnice v Ajdovščini kar dvojno kulturno doživetje: POTOPISNO PREDAVANJE 
O AVSTRALIJI in VEČER POEZIJE V TUJIH JEZIKIH. 

Oboje bo potekalo v sodelovanju s SREDNJO ŠOLO VENO PILON Ajdovščina, kjer so profesorji tujih jezikov nagovorili 
dijake, da posežejo po tujejezični literaturi – poeziji velikih mojstrov, kot so Shakespeare, Wordsworth, Angelou in 
drugi. Razlog? Odgovor je v vladavini Facebooka, Instagrama in Snapchata, zaradi katerih učitelji jezikov nemočno 
opažajo, kako pisana beseda počasi, a vztrajno razpada in se misli manifestirajo le še kot površinski odsev družbe. 
Slovnična pravila se brez sramu kršijo, jezik postaja fragmentaren, izginja kritično mišljenje, ki ga je mogoč razvijati le 
s kakovostno literaturo, seveda tudi tujejezično, ki pa je učni načrt ne predpostavlja. Večer je zaključek celoletnega 
ukvarjanja z literaturo v angleškem jeziku. Literarnemu sprehodu se bodo pridružili dijaki in učenci francoščine; seveda 
ne bomo šli mimo najlepše, slovenske besede. 
Polno prgišče utripa s pete celine oziroma »dežele tam spodaj«  - AVSTRALIJE pa nam bo nasula SONJA ŠKVARČ, nekdanja 
profesorica angleščine in francoščine na srednji šoli. V potopisnem predavanju bo z nami delila svoje vtise in izkušnje. 
Vrt Lavričeve knjižnice vabi pod dišeče lipe!  

AJDOVŠČINA, TOREK, 19. JUNIJA OB 20.00
LITERATURA IN MUZIKA bi lahko poimenovali zaključek rednih kulturnih dogodkov v Lavričevi knjižnici. Podčrtali jih bomo 
s pregledom dela LITERARNE DELAVNICE pod vodstvom pisatelja iz Ajdovščine BOJANA BIZJAKA. Dela, ki so jih ustvarili 
tečajnice in tečajniki na tokratni delavnici, ki je potekala med oktobrom 2017 in junijem 2018, imajo močno sporočilnost 
in so literarno izbrušena. Delavnica je udeležencem ponudila nadgradnjo literarnega izražanja, začetnikom pa je odstrla 
vpogled v literarno ustvarjanje. Zastavljena je bila tako, da so udeleženci najprej predelali osnovne teoretične prvine, 
ki so nujne za literarno snovanje - od stilov do kompozicijskih prijemov, pa do interpunktivnih sredstev. Postopoma 
so prehajali na težje psihološke vsebine, ki so jim bili kos tudi začetniki. Poudarjeno je bilo tudi kreativno branje, to 
je branje, ki zahteva globljo analizo literarnih tekstov. Trije udeleženci: NIKA VODOPIVEC, GORAN GORJUP in MIRA 
BEVC so prihajali z goriškega konca - občinske meje torej niso delovale kot element omejevanja. Domače udeleženke in 
udeleženci so bili: KRISTINA PETROVIĆ, MATJAŽ STIBILJ, NIKE ŠKOFIČ, TIA MARC, EVA GLAVAŠ. Z Gorenjske prihaja PETER 
KRKOČ, ki živi v Bohinju, je pa službeno in glasbeno (ter zdaj tudi literarno) vezan na Ajdovščino. Učinek delavnice se 
bo v polni meri šele pokazal skozi literarno zorenje udeleženk in udeležencev. Bralstvo pa bo dobilo novo, sveže čtivo. 
Nekaj besedil so uporabniki nove spletne literarne revije BURJAČ visoko ocenili. 
Da bo zaključek delavnice in sezone zares odmeven, bodo poskrbeli člani domače  skupine SKALP, ki izvaja avtorsko 
glasbo.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
V Lavričevi knjižnici zaključujemo bralna srečanja. Tako smo konec maja svečano zaključili projekt KNJIGOŽUR, ki smo ga 
že drugo leto zapored izpeljali v sodelovanju z VDC AJDOVŠČINA-VIPAVA. Sodelujočim smo podelili zaslužena priznanja 
in se nasmejali predstavi Bonton za male lumpe v interpretaciji BRIGITE LEBAN iz Gledališča BIČIKLETA. Na predstavi so 
se nam pridružili še varovanci iz zavoda CIRIUS iz Vipave. 

V JUNIJU ŠE NASLEDNJA BRALNA SREČANJA: 
SREDA, 6. junija ob 10.00 – bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 13. junija ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina

TOREK, 12. junija – zaključna ekskurzija študijskega krožka KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI. Člani krožka bodo obiskali 
Muzej kovaštva v Lokovcu, Zeliščni center na Banjšicah, sirarno, se ustavili ob rojstni hiše Mateja Bora v Grgarju in ob 
spomeniku generalu Borojeviću na Prevalu ter si ogledali črpalno hidroelektrarno Avče in nekatere druge zanimivosti. 


