URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice lahko otroci prisluhnejo od oktobra do konca aprila.
AJDOVŠČINA: vsako sredo ob 18.00.
VIPAVA:
ponedeljek 14.1. in 21.1. ob 17.00
PODNANOS: vsako sredo ob 11.00
POTUJOČA KNJIŽNICA – na izbranih postajališčih po objavljenem razporedu
OPOMBA: Priporočamo otrokom v starosti od 4. do 7. leta starosti.

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH
AJDOVŠČINA

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

DOBRAVLJE
SOB.: 		

8.00-12.00

VIPAVA:

PON.:		
SRE.:		
PET.:		

12.00-18.00
15.00-18.30
12.00-16.00

POTUJOČA KNJIŽNICA

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

PODNANOS

SRE.:		
PET.:		

11.00-14.00
17.00-19.00

05 36 44 250

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

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

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA
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2019

PODČRTANO
BOGATO LETO JE ZA NAMI. KAJ PRINAŠA LETO 2019?

Lavričeva knjižnica je leto 2018 zaključila na najlepši mogoči način: z izdajo odlične knjige »Ajdovski Lokarji in prva
svetovna vojna. Pisma in roman Leto osemnajsto« ter s ponatisom dopolnjene privlačne knjige »Nace ima dolge tace«
v novi likovni preobleki, prirejene za novo generacijo otrok.
Obetamo si, da bo Občina Ajdovščina v letu 2019 pristopila k vseslovenskemu projektu bralne kulture Branju prijazna
občina.
In z obetom, da bo stoletnico prve svetovne vojne zaokrožila knjiga DRAGA SEDMAKA, zgodovinarja, ki bo celovit
pregled Ajdovščine in gornje Vipavske doline ter prelomnega časa pred stoletjem: v romanu Leto osemnajsto ga je
naslikal Danilo Lokar. V letu 2019 bo knjižnica v sodelovanju z Razvojno agencijo ROD in s krajevnimi skupnostmi
Ajdovščina, Vipava, Col in Podnanos zaključila projekt zaznamovanja stote obletnice prve svetovne vojne.
Želimo si pristopiti k projektu Slovenska pisateljska pot na gornjem Vipavskem, v katero sta vključena pisatelj DANILO
LOKAR in pridigar ter pisec pridig JANEZ SVETOKRIŠKI. V prvem koraku na simboličen način, s tablo osnovnimi podatki.
Dober razlog za začetek projekta je okrogla obletnica smrti Danila Lokarja.
Ves čas pa bomo skrbeli tudi za kulturne dogodke, ki nas bodo v letu 2019 povezovali.
O dogodkih v januarju v nadaljevanju!

NDP

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 15. JANUARJA OB 18.30

Prva gostja knjižnice bo v novem letu IRENA MIHELJ, domačinka, ki je s svojim psom vodičem BISKOM prepoznavna
osebnost na ajdovskih ulicah. Dejstvo, da je slepa od rojstva, je ni odvrnilo od uresničitve zadanih ciljev. Po maturi,
ki jo je zaključila kot prva slepa maturantka v Sloveniji, je dokončala študij zgodovine in teologije. Živi samostojno v
svojem stanovanju v Ajdovščini, s psom vodičem BISKOM, kar po norveško pomeni »kuža«. Bisk ji nadomešča oči in
je njen pomočnik na vseh poteh. V Norveško in norveški jezik, ki, tako pravi, zveni mehko in melodično, se je zaljubila
še v pubertetniških časih, iz uporništva, da ni navijala za iste športnike kot vsi. Na Norveškem se je leto dni učila
norveščine, ob koncu šolanja je z visoko oceno opravila tudi izpit iz norveškega jezika. Gostjo bomo pozdravili tudi kot
prevajalko romana MRTVI TEK norveškega pisatelja KURTA AUSTA (s pravim imenom Kurt Ostergaard). Roman, po žanru
kriminalka, skozi oči vrhunskega kolesarja Erika Norseja odstira zakulisje prestižne kolesarske dirke Tour de France.
Prvo veliko prevajalsko delo Irene Mihelj iz norveškega jezika, ki ga obvlada kot edina slepa v Sloveniji, zagotovo ne bo
zadnje.

AJDOVŠČINA, TOREK, 22. JANUARJA OB 18.30

GORAZD HUMAR, pisec številnih knjig o mostovih, nas bo skozi atraktivno predavanje POT ŽIVEGA SREBRA IZ IDRIJE
PREKO AJDOVŠČINE V TRST V NAPOLEONOVIH ČASIH popeljal v čas treh Napoleonovih vdorov na slovenska tla. V
središču pozornosti Napoleonove vojske je bil vedno rudnik živega srebra v Idriji. Seznanil nas bo s tem, kakšna je bila
usoda zaplenjenega živega srebra, po kateri poti in kako je potovalo iz Idrije v Trst in čemu so služili na novo zgrajeni
kamniti mostovi v Vipavski dolini, katerih nastanek še danes ni povsem razjasnjen. Ali so služili varnemu in hitremu
transportu dragocene tekoče kovine v Trst? Gorazd Humar se je zato posebej posvetil razlogom za nastanek kamnitega
mostu čez reko Vipavo v Dolenjah, ki ga mnogi ljudsko imenujejo kar Napoleonov most ter poti, ki je s Cola mimo
Ajdovščine vodila naprej mimo Gaberij in Štanjela do Trsta.
O vsem tem in o mnogih neznanih in nenavadnih dogodkih na naših tleh v tem turbulentnem času naše zgodovine v
predavanju, ki ga ne smete zamuditi!

AJDOVŠČINA, TOREK, 29. JANUARJA OB 18.30, v sodelovanju z Zgodovinskim krožkom Društva MOST

Raziskovalka kulturne dediščine dr. JASNA FAKIN BAJEC je vključena v projekt VELIKA EVROPSKA KULTURNA POT (Viasancti
Martini), ki povezuje kraje, povezane s sv. Martinom, vse od njegovega rojstnega kraja v Sombotelu na Madžarskem pa
do Toursa v Franciji. Pohodna in romarska pot poteka tudi skozi Slovenijo. Na našem območju imamo kar štiri cerkve
posvečene temu svetniku (Brje, Gaberje, Manče in Žapuže). Predavateljica nam bo predstavila sv. Martina, zasnovano
pohodno in romarsko pot in spregovorila o priložnostih predstavitve kulturne dediščine in možnostih, ki se kažejo v
podpori pohodnikom in romarjem na poti skozi naše kraje. Pot sv. Martina se tako kaže tudi kot priložnost za naše kraje.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 14. januarja ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
TOREK, 15. januarja ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 16. januarja ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 21. januarja ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 23. januarja ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (9., 16., 23., 30.) v januarju ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

NA KRATKO
V knjižnici v Ajdovščini je na ogled razstava EKSLIBRIS - šolska poučna razstava malih grafik devetošolcev OŠ Šturje
Ajdovščina.

URE PRAVLJIC
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo OE Primorska:
VIPAVA:
ponedeljek, 21.1. ob 17.00, Babica Zima, pripoveduje Ksenija Francetič
AJDOVŠČINA: torek, 15.1. ob 17.00, Babica Zima, pripoveduje Ksenija Francetič
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon:
VIPAVA:
ponedeljek, 14.1. ob 17.00
AJDOVŠČINA: sreda, 23.1. ob 18.00 – gostili bomo mlado pisateljico MARIJO MEZEG

