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URE PRAVLJIC
Pravljicam v naši knjižnici lahko otroci prisluhnejo od oktobra do konca aprila, in sicer:
AJDOVŠČINA:  vsako sredo ob 17.00 (izjema: sreda 3.10. ob 18.00 – igrica Veseli cirkus otožnega klovna 
VIPAVA:  vsak ponedeljek ob 17.00,  PODNANOS:  vsako sredo ob 11.00
POTUJOČA KNJIŽNICA  – na izbranih postajališčih po objavljenem razporedu
OPOMBA: Pravljice so namenjene otrokom od 3. do 6. leta starosti. 

Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo OE Primorska:
AJDOVŠČINA:  torek, 9.10. ob 17.00, pravljico ZGODBA O DEBELI REPI bo povedala DARJA IPAVEC.

Odpiralni čas je objavljen 
v vseh enotah knjižnice 
in na spletnih straneh, na 
izpisih o izposoji gradiva 
ter v medijih!

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH

PODČRTANO

OKTOBER V ZNAMENJU PRAVLJIC  
Z oktobrom bodo otroci lahko znova obiskovali pravljice v osrednji knjižnici v Ajdovščini in v enotah v Vipavi in Podnanosu 
ter na nekaterih postajališčih Potujoče knjižnice. Priporočamo obisk otrokom med 3. in 6. letom starosti. 
Tudi v novi sezoni se nam bodo s pravljico vsak drugi teden v mesecu pridružili sodelavci Waldorfskega vrtca Zlata ptica. 

Za začetek pravljične sezone bomo v sredo 3. oktobra ob 18.00 v osrednji knjižnici pripravili igrico Gledališča Bičikleta 
»VESELI CIRKUS OTOŽNEGA KLOVNA.« 

PRAVLJICA IŠČE PRIPOVEDOVALCE - povabilo
K sodelovanju vabimo prostovoljca ali prostovoljko, ki bi pripovedoval pravljice v knjižnici v Vipavi.  
Informacije na tajnica@ajd.sik.si 

LEP ODZIV NA POVABILO V DELAVNICO KREATIVNEGA PISANJA
DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA je pod mentorstvom pisatelja BOJANA BIZJAKA znova odprla vrata. Na povabilo so 
se odzvali udeleženci iz različnih koncev Primorske. Zaradi velikega odziva bodo tedenska srečanja potekala ob sredah 
in četrtkih ob 18.00 uri v osrednji knjižnici v Ajdovščini. Še vedno se je mogoče prijaviti na obrazcu, ki ga dobite v enotah 
knjižnice ali na e-naslovu besedovalnica@gmail.com. 

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

     

2018

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA NDP

O K T O B E R
O B V E S T I L A



KULTURNI DOGODKI

VIPAVA, RAZSTAVA
Še v oktobru je v knjižnici v Vipavi 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 pa je prizadela 
predvsem Štajersko. Ogleda vredna razstava je delo dijakov ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE VIPAVA, z besedili v slovenskem in 
angleškem jeziku je na ogled v času, ko je knjižnica odprta.  

AJDOVŠČINA, TOREK 9. OKTOBRA OB 18.30
Zadnji teden v septembru zaznamuje EVROPSKI TEDEN ŠPORTA, ki skupaj z Nacionalnim mesecem skupnega branja 
sooblikuje poseben okvir kulture in sobivanja ter prepletanja umetnosti, gibanja, narave, športa in zdravja, seveda 
tudi povezovanja športa s knjigo in branjem. Z zadovoljstvom smo sprejeli povabilo Združena splošnih knjižnic, da v 
sodelovanju z OLIMPIJSKIM KOMITEJEM SLOVENIJE pripravi enega od petih pogovorov z vrhunskim športnikom, ki so 
se ali se še bodo zvrstili po Sloveniji.

Za obisk športnika oziroma športnice se dogovarja Olimpijski komite. Naš gost bo športnik ali športnica, ki je zastopal/a 
Slovenijo na najpomembnejših svetovnih tekmovanjih in športnih dogodkih. Ime zaenkrat ostaja še presenečenje.
Pogovor z gostom oziroma gostjo bo usmerjal novinar SANDI ŠKVARČ. 

AJDOVŠČINA, TOREK 23. OKTOBRA OB 18.30
Domačin z Brij v ajdovski občini MIRAN RUSTJA je zborovodja, skladatelj, glasbeni pedagog, pesnik in pisatelj, 
prepoznaven soustvarjalec kulturnega vrenja na Vipavskem in Goriškem. Veliko komponira, njegova dela so pogosto 
izvajana na mednarodnih tekmovanjih. Za ustvarjalno in organizacijsko delo na glasbenem in zborovskem področju 
je prejel številne nagrade. Njegov skladateljski opus obsega več kot 500 skladb, podpisuje se pod več samostojnih 
pesniških zbirk, knjige proznih del, pravljice za otroke, uglasbitve pravljic ter otroško opereto. V Lavričevi knjižnici se 
bo predstavil z novo zbirko pesmi PRIŽIGAM LUČ NA OKNU SVOJEGA NAVDIHA, ki je izšla pri Založbi Jutro. Njegove 
najnovejše pesmi so nekakšen sprehod skozi življenje in govorijo o dilemah, ki se zastavljajo slehrniku. V zbirki se je 
Miran Rustja v štirih tematskih in vsebinskih krogih ponovno obrnil k temam, ki jih je načel že v prejšnjih zbirkah ali 
razmišljanjih. 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 8. oktobra ob 10.00 –  bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Vipava: 
SREDA, 10. oktobra ob 10.00 – bralno srečanje, CENTER PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 15. oktobra ob 10.30 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 16. oktobra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 17. oktobra ob 9.45 – bralno srečanje, DSO  - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 9., 16., 23. in 30. oktober ob 10.30  - BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina 

ČETRTEK 11. oktobra ob 10.00 ZAČETEK KROŽKA BEREMO V NAROČJU STARŠEV 

Od četrtka 11. oktobra dalje se bo v osrednji knjižnici zvrstilo 10 tedenskih srečanj v okviru krožka, katerega cilj je razvijati 
družinsko pismenost. Namenjen je mladim staršem na starševskem dopustu, ki se srečanj udeležijo skupaj z otrokom. V okviru 
srečanj starši spoznajo, kako z otrokom narediti prve korake v svet pravljic in slikanic, v glasbeni, likovni in gledališki svet. Na 
osebni ravni pridobijo nova znanja in spoznajo, kako v prvih letih pri otroku razvijati različne spretnosti, ki mu bodo kasneje 
olajšale vstop v šolo. Na socialnem nivoju pa je to priložnost za srečanja z drugimi starši, izmenjavo izkušenj in spoznanj. 
Tedenska srečanja se pričenjajo ob 10.00 in potekajo v Ajdovščini. 

Program sooblikujejo likovna pedagoginja, glasbena pedagoginja, gledališka pedagoginja in logopedinja.


