URE PRAVLJIC
Otroci bodo pravljicam v izvedbi Lavričeve knjižnice znova lahko prisluhnili v prvem tednu v oktobru.

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH
V osrednji knjižnici v Ajdovščini in v enotah Lavričeve knjižnice s 3. septembrom znova stopi v veljavo redni urnik.
Tudi bibliobus gre znova na teren 3. septembra.
Enote knjižnice bodo odprte po naslednjem urniku:
Odpiralni čas je objavljen
AJDOVŠČINA
VIPAVA:
PODNANOS
v vseh enotah knjižnice
PON., TOR., SRE., PET.: 9.00-18.00
PON.:
12.00-18.00
SRE.:
11.00-14.00
in na spletnih straneh, na
ČET.:
10.00-18.00
SRE.:
15.00-18.30
PET.:
17.00-19.00
SOB.:
8.00-13.00
PET.:
12.00-16.00
izpisih o izposoji gradiva
ter v medijih!
DOBRAVLJE
SOB.:

8.00-12.00

POTUJOČA KNJIŽNICA

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

05 36 44 250

ajdovscina@ajd.sik.si
www.ajd.sik.si

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA

OBVESTILA

SEPTEMBER

2018

PODČRTANO
ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA »POLETAVCI – POLETNI BRALCI«, 25. SEPTEMBER
Tudi letos je bil odziv osnovnošolcev na povabilo k sodelovanju v projektu POLETAVCI – POLETNI BRALCI izjemno dober.
Projekt so odlično ocenili in podprli učitelji ter številni starši.
Zaključek projekta s podelitvijo priznanj, žrebanjem nagrad in z zabavo bo v TOREK 25. septembra na letnem vrtu
Lavričeve knjižnice s pričetkom ob 17.00 uri. Majice z logom Poletavci bomo delili od 16.30 dalje! Za zabavo bo
poskrbel ČAROVNIK GREGA. Mlade, ki še niste oddali izpolnjene in podpisane zloženke, prosimo, da to storite do
TORKA, 11. septembra v eni od enot knjižnice oziroma jo pošljete po pošti do navedenega datuma na naslov Lavričeva
knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina.
V primeru slabega vremena bo dogodek v telovadnici OŠ ŠTURJE ob isti uri. Sledite nam na spletni strani www.ajd.sik.
si, na obvestilih in plakatih.
ŽELITE PREJEMATI NAŠA OBVESTILA IN VABILA ŠE NAPREJ?
Lavričeva knjižnica vas vabi, da v skladu z določili o varovanju osebnih podatkov s podpisom obrazca »Izjava – privolitev
za prejemanje obvestil« oziroma izjave na spletni strani v elektronski obliki pristopite med uporabnike, ki jih knjižnica
tekoče obvešča (v elektronski obliki, klasično po pošti ali na drugi način) o dogodkih, novostih in prireditvah. Veseli
bomo, če bomo v stiku še naprej!

NDP

DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA ŽE ODPIRA VRATA!

DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA bo znova odprla vrata v ČETRTEK 20. SEPTEMBRA s pričetkom ob 18.00 uri.
Srečanja bodo tedenska v osrednji knjižnici v Ajdovščini, predvidoma bodo potekala do junija 2019. Delavnico bo vodil
BOJAN BIZJAK, pisatelj iz Ajdovščine. Prijave sprejemamo na obrazcu, ki ga dobite v enotah knjižnice ali na e-naslovu
besedovalnica@gmail.com.

KULTURNI DOGODKI
VIPAVA, SEPTEMBER IN OKTOBER

V knjižnici v Vipavi je na ogled RAZSTAVA O LJUDEH S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI USODI V TRETJEM RAJHU,
torej o manj znani plati nacizma – o nacistični evtanaziji in njenih posledicah. Nacistična evtanazija je močno prizadela
predvsem Nemčijo samo in dežele, ki jih je zasedla pred letom 1943, na območju Slovenije je prizadela predvsem
Štajersko. Ogleda vredna razstava je delo dijakov ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA, nastala je v sklopu projekta z naslovom
People with disabilities – »Do not disable us!« Projekt so izpeljali v okviru programa Europeans fot Peace, v katerem
šola sodeluje vrsto let.
Razstava z besedili v slovenskem in angleškem jeziku je na ogled v času, ko je knjižnica odprta.

AJDOVŠČINA, SEPTEMBER – JESENSKE SERENADE

V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev – ZKD Ajdovščina se bosta tudi letos v osrednji knjižnici v Ajdovščini odvila
dva od štirih koncertov iz tradicionalnega glasbenega ciklusa JESENSKE SERENADE. Dva koncerta bosta v grajski kleti v
Vipavskem Križu; 14.9 in 28.9., prav tako ob 20.00 uri.

AJDOVŠČINA, PETEK, 7. SEPEMBRA OB 20.00

Večer komornih plesov - nastop KVARTETA KLARINETOV A VISTA v sestavi Aljaž Kalin Kante (klarinet, es klarinet), Julija
Vrabec (klarinet), Martina Strasser (klarinet) in David Gregorc (basovski klarinet)

AJDOVŠČINA, PETEK, 21. SEPEMBRA OB 20.00

Renesančnih V – Lamentiamo: Vokalno-inštrumentalna skupina RIDIAMO v sestavi Neža Vasle (sopran, violina), Anja
Šinigoj (mezzosopran, čembalo), Luka Juteršek (tenor), Tine Bec (tenor, čembalo) in Jaka Mihelač (bariton, kitara).

AJDOVŠČINA, TOREK 11. SEPTEMBRA OB 19.00

Priročnik MATERINSKA ŠOLA MALO DRUGAČE ALI KAJ MORATE VEDETI O SEBI IN SVOJEM MATERINSKEM POSLANSTVU
je namenjen nosečnicam in bodočim mamicam. Napisala ga je zdravnica, porodničarka in ginekologinja BARBARA
KERKOČ-RUDOLF, domačinka iz Ajdovščine. Knjiga je plod njenih dolgoletnih izkušenj pri vodenju porodov, dela z
nosečnicami in pomoči pri reševanju njihovih zdravstveno socialnih problemov.
Slog pisanja je poseben, avtorica namreč upošteva dognanja stroke, hkrati pa probleme osvetljuje tudi z osebnimi
izkušnjami ženske in matere ter z modrimi mislimi različnih strokovnjakov. Osnovni namen knjige je osvobajanje bodočih
mamic strahu, ki je največja ovira za srečno pričakovanje otroka, priprave na sam porod in nato na primerno ravnanje z
otrokom. Avtorica torej želi prebuditi v mamah samozavest, da bodo kos vsakdanjim pa tudi manj vsakdanjim situacijam.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
S septembrom začenjamo z našimi tradicionalni bralnimi srečanji in študijskimi krožki.
SREDA, 12. septembra ob 10.00 – bralno srečanje, CENTER PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 17. septembra ob 9.30 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Vipava: začetek projekta KNJIGOŽUR
PONEDELJEK, 17. septembra ob 10.45 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina: začetek projekta KNJIGOŽUR
TOREK, 18. septembra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 19. septembra ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 11., 18. in 25. september ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih na spletni strani!

NA KRATKO
Lavričeva knjižnica je v avgustu predstavila knjigo AMBER REVOLUTION (Jantarna revolucija), prvo knjigo sploh o t.i.
»oranžnih vinih«, ki jo podpisuje SIMON J WOOLF (Amsterdam). Knjižnica je avtorju pomagala s teksti iz VINOREJE
(1844) MATIJE VRTOVCA kot tudi pri pripravi novega posnetka edine znane Vrtovčeve fotografije (hrani jo župnišče v
Podnanosu). Knjiga, ki je izšla v angleščini, ob njegovi celostranski fotografiji prinaša prve navedbe Vrtovca v svetovni
strokovni literaturi doslej, kar ga umešča ob bok strokovnjakom na področju vinarstva. Delo utrjuje tudi ugled naših
svetovno priznanih vinarjev in Vipavske doline.

