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URE PRAVLJIC
AJDOVŠČINA:  vsako sredo ob 17.00.
VIPAVA:  vsak ponedeljek ob 17.00. V ponedeljek 19.11. bodo pravljico povedale dijakinje SŠ Veno Pilon Ajdovščina – smer 
predšolska vzgoja  
PODNANOS:  vsako sredo ob 11.00
POTUJOČA KNJIŽNICA  – na izbranih postajališčih po objavljenem razporedu
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo OE Primorska:
VIPAVA:  ponedeljek 12.11. ob 17.00, Zgodba o rimskem vojaku Martinu. 
AJDOVŠČINA:  torek 13.11. ob 17.00, Zgodba o rimskem vojaku Martinu.

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

DAN IN TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC   
Svoj dan praznujemo slovenske splošne knjižnice 20. novembra. Dan smo lani prvič podaljšali kar na teden, da bi skupaj 
– vsaka zase, toda enotno - lažje predstavile številne obraze in ponudbe knjižničarske dejavnosti. Ker je bil pristop 
dobro sprejet, bomo Teden splošnih knjižnic pod geslom MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE ponovili tudi letos med 19. in 23. 
novembrom. Vabimo vas, da se nam pridružite, vsak dan ali pač glede na interes. Veseli bomo vaše družbe! Za tiste, ki 
bodo v tem tednu postali naši novi člani, bo vpis brezplačen (podrobneje v nadaljevanju).

NE SPREGLEJTE IZIDA KNJIGE »AJDOVSKI LOKARJI IN PRVA SVETOVNA VOJNA« - TOREK, 27. 11. 2018 ob 18.30
V okviru Tedna splošnih knjižnic bomo predstavili javnosti knjigo, s katero skozi izjemen roman Danila Lokarja LETO 
OSEMNAJSTO in dopisovanje članov te znane družine v navedenih letih ter njihovih prijateljev zaznamujemo stoto 
obletnico konca prve svetovne vojne. Knjiga prinaša še literarno študijo IVANE SLAMIČ o romanu Leto osemnajsto ter 
zgodovinski pregled Ajdovščine in Šturij v letih 1914 do 1918 DRAGA SEDMAKA. Knjigo bo izdala Lavričeva knjižnica s 
podporo Občine Ajdovščina.  

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
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KULTURNI DOGODKI

AJDOVŠČINA, TOREK 13. NOVEMBRA OB 18.30
V okviru Evropskega leta kulturne dediščine in Tedna splošnih knjižnic bo naša gostja mag. MARIJA ČIPIĆ REHAR, 
Vipavka po rodu, arhivistka Nadškofijskega arhiva v Ljubljani. Osrednja pozornost večera bo namenjena recenziranima 
zvezkoma LISTINE NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA LJUBLJANA 1501-2015 in LISTINE NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA LJUBLJANA II.: 
Brevi, župnije, uršulinke, prepisi listin. V delih je obdelala, popisala in napisala regeste (kratke vsebine) za 2.012 listin, 
ki so bile tudi med raziskovalci zapostavljene. Objavo regest v klasični obliki, z opisom listine in navedkih o objavah 
dopolnjujeta dragoceni osebni in krajevni indeks, kar bistveno olajša iskanje želenih podatkov. S tem je postala zbirka 
dostopnejša širši strokovni in znanstveni javnosti. Marija Čipić Rehar je za objavo arhivskega gradiva v obeh zvezkih in za 
pripravo odličnih pripomočkov za uporabo gradiva v oktobru prejela Aškerčevo priznanje za leto 2018, ki ga za izjemne 
prispevke podeljuje Arhivsko društvo Slovenije.   

MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE – napoved dogajanja
Kot vsako leto bomo na Dan splošnih knjižnic, to je v torek 20. novembra, NOVE ČLANE v osrednji knjižnici vpisali 
BREZPLAČNO. Za nove člane bo brezplačen vpis v Vipavi in Podnanosu v sredo 21. 11., v Dobravljah pa v soboto, 24. 11. 

Ponedeljek, 19.11. – Pod geslom DOBIMO SE V KNJIŽNICI! ste povabljeni na čaj! Zares, pa tudi na klepet, druženje, 
sprehod po knjižnici, kjer boste lahko knjižničarje povprašali po vsem, kar diši po knjižnici.

Torek, 20.11., DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC. Zjutraj bo ob 9.00 potekalo srečanje študijskega krožka Srečanja ob kavici. 
Nove člane bomo v knjižnico vpisali brezplačno. Zvečer ob 18.30 pa bo naša tradicionalna KLEPETALNICA. Njen gost bo 
JANI PELJHAN, ustanovitelj turistične agencije Wajdušna, sooblikovalec uspešnih promocijskih akcij turizma Vipavske 
doline ter motor aktivnosti, ki so se zaključile z uvrstitvijo doline med najboljše evropske destinacije po izboru Lonely 
Planeta. Jani Peljhan je tudi član odličnih domačih glasbenih skupin Mart in Real Life Version.

Sreda, 21.11. – DAN KULTURNE DEDIŠČINE zaznamujemo s predstavitvijo MARIJE ČIPIĆ REHAR dober teden prej 
(13.11.). Nadgradili ga bomo z razstavo fotografij, nastalih v in o Starem mlinu na fotografskem ex-temporu leta 2005, 
sredina pravljica pa bo postavila v središče knjigo in branje. 

Četrtek, 22.11. – MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE Z … je okvir, v katerem bomo označili 70-letnico otroškega varstva in 
20-letnico izobraževanja vzgojiteljev. Izjemno simpatičen bo nastop otrok iz vrtca, pridružili pa se nam bodo tudi 
dijakinje in dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – smer predšolska vzgoja.  

Petek, 23.11. – Ker je geslo tega dne DAN MODRIH KNJIG, smo ga poimenovali Knjige v modrem »škrtocu«. Po knjižnici 
bodo razpostavljene modre vrečke s knjigami po izboru knjižničarjev.

Bolj natančno bo dogajanje zapisano na plakatih, obvestilih in vabilih. Že zdaj pa: DOBRODOŠLI!

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 12. novembra ob 10.00  -  bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Vipava: 
SREDA, 14. novembra ob 10.00 – bralno srečanje, CENTER PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 19. novembra ob 10.30  - bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 20. novembra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 21. novembra ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK, 6., 13., 20., 27. november ob 10.30 - BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
ČETRTEK, 8., 15., 22. in 29. novembra  - BEREMO V NAROČJU STARŠEV, osrednja knjižnica
Program oblikujejo likovna pedagoginja, glasbena pedagoginja, gledališko pedagoginja in logopedinja.

NA KRATKO
Napovedujemo delavnico, s katero se še v decembru navezujemo na Evropsko leto kulturne dediščine. Delavnica 
nosi naslov Raziskovanje in ovrednotenje kulturne dediščine med mladimi okoli božiča; iskanje podobnosti in razlik 
med Slovenijo in Bolgarijo. V projektu bodo gimnazijci Srednje šole Veno Pilon bodo pod mentorstvom mag. MELITE 
LEMUT BAJEC v sodelovanju z raziskovalko kulturne dediščine dr. JASNO FAKIN BAJEC in bolgarsko raziskovalko DIANO 
SAYMENOVO spoznavali pomen poznavanja kulturne dediščine za obstoj naroda. Dr. Fakin Bajec se z mladimi in njihovim 
odnosom do kulturne dediščine ukvarja v okviru projekta NEWPILGRIMAGE, Diana Saymenova pa kot prostovoljka pri 
MDPM Ajdovščina v okviru projekta Erasmus+.


