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URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice lahko otroci prisluhnejo od oktobra do konca aprila.
AJDOVŠČINA:  vsako sredo ob 18.00.
VIPAVA:  ponedeljek 11.2. in 18.2. 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.

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 MESEC KULTURE NISTA LE SIMBOLNI BESEDI 
Ne drži, da dnevi simbolične narave nimajo vpliva v vsakdanu ljudi. 

Poudarjeno nas lahko nagovorijo k obisku glasbenega nastopa, likovne ali zgodovinske, dokumentarne razstave, 
različnih drugih stvaritev, gledališke igre … Čeprav simboličen dan nas vabi, da prestopimo pragove vsakdana! Tudi na 
ta način na novo okrepimo kulturo medsebojnih odnosov, ki so v vzdušju vsesplošnega nezaupanja močno načeti.
Zato vas vabimo, da se udeležite katerega izmed dogodkov, ki jih pripravljajo v mesecu kulture v občini Ajdovščina in na 
Vipavskem! Lahko nas obiščete tudi v knjižnici. 
Naša dolina je znova slavila skupaj z dirigentko MARTINO BATIČ, nagrajenko Prešernovega sklada. Iskrene čestitke! 
Najvišji lavreat seveda ostaja prešernovec Danilo Lokar, toda Martina Batič je za Simono Semenič že druga, ki se ji je v 
kratkem času priklonila slovenska javnost. 
Zato velja zapisati, da ime Ajdovščine in Vipavske doline pogosto ponesejo v svet dosežki podjetnikov in športnikov. 
Toda ne prezrimo: krila nam dajo tudi dosežki kulturnih ustvarjalcev, poustvarjalcev in ustanov, ki delujejo na področju 
kulture. Ne pozabimo, da je uspešna lokalna skupnost vedno naklonjena kulturi, ki je sol življenja! V skupnostih, kjer na 
kulturo ne dajo dosti, je manj uspešnih tudi na drugih področjih. 

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, 5. FEBRUARJA OB 18.30
Napovednik za februar je izšel z zamudo, zato le na kratko o že izpeljanem dogodku, na katerem se je s svojim trinajstim 
romanom TAM DOL predstavil pisatelj in domačin BOJAN BIZJAK. Pri predstavitvi tega zanimivega dela so sodelovali še 
sodelavci Teatra Kuzanski: Matjaž Stibilj, Peter Krkoč in Kristina Petrović. Avtorsko glasbo je prispeval Andrej Kobal. Z 
Bojanom Bizjakom se je pogovarjala Kristina Petrović. Odličen dogodek! 

AJDOVŠČINA, TOREK, 19. FEBRUARJA OB 18.30
Mesec kulture bo v Lavričevi knjižnici s sliko, risbo in pripovedjo sooblikoval likovni pedagog, slikar, grafik, oblikovalec, 
fotograf in športnik BRANE JAZBAR. Nedavno je izšla njegova monografija OD VIPAVSKE BURJE DO OGNJENE ZEMLJE, 
ki je potovanje skozi Jazbarjeva ustvarjalna in življenjska obdobja. V njej je prepletel umetnost in šport, sonce, barve 
in vinograde Mediterana (ta je njegova osrednja slikarska strast) s potovanji po vsem svetu. Pot ga je dvakrat vodila 
v Južno Ameriko, od poti Inkov do Ognjene zemlje; potoval je pod Himalajo, v Nepal, v Avstralijo in Novo Zelandijo, v 
Afriko, v Jemen na otok Sokotra v Indijskem oceanu ter na Balearske otoke. Po vsakem potovanju je nastal cikel risb, slik 
in razstava, zraven pa še obsežen album fotografij in film. Velika potovanja in ustvarjalna obdobja nam bo Brane Jazbar 
predstavil v pogovoru z IVANO SLAMIČ, ki se bo z njim pogovarjala o knjigi, umetniških obdobjih in likovnih formah. Na 
ogled bo razstava z izborom avtorjevih slik, grafičnih listov in fotografij. 

VIPAVA, SREDA, 20. FEBRUARJA OB 18.30
Novinarka po izobrazbi in delu ter pisateljica SONJA GRIZILA je v veliki meri vipavska občanka, saj velik del življenja 
preživi na Erzelju na obrobju Vipavske doline. Erzeljci ju s partnerjem Antonom Rupnikom, nekdanjim novinarjem, 
urednikom in diplomatom ter avtorjem več knjig štejejo za svoja, torej za domačina. 
Z gostjo se bomo pogovarjali o aktualnih temah, s katerimi se kritično ukvarja tudi v odmevnih kolumnah v reviji 
ZARJA. Seveda bomo govorili o novinarstvu – kako nastaja revija, kako se načrtuje njena vsebina, o tem, kako se odziva 
uredništvo na sprotne izzive. Govorili bomo o lažnih novicah (»fake news«) in o posledicah le-teh za delovanje družbe 
in politike, pa tudi o tem, ali medije in novinarstvo »požira« kapital; ali lahko verjamemo novicam, ki jih na spletu 
producira dobesedno vsakdo, čeprav še ni slišal za novinarski kodeks? Gostja vedno znova aktualizira ženske teme; 
odziva se na tako občutljiva področja, kot je evtanazija – povprašali jo bomo, zakaj meni, da ima slehernik pravico, da se 
sam odloči za odhod iz tega življenja v nasprotju z denimo zdravniki, ki zase trdijo, da življenje ohranjajo. Sonja Grizila  
pa je tudi avtorica knjige odličnih humoresk NEVROTIČNA GOSPODINJA. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 26. FEBRUARJA OB 18.30
Novogoričan, diplomat JOŽE ŠUŠMELJ, je bil v času osamosvajanja Slovenije jugoslovanski generalni konzul v Trstu. 
Slovenija je po razglasitvi samostojnosti obdržala tamkajšnji generalni konzulat s ciljem ohranjati vezi z narodno 
manjšino in italijanskimi deželami ter uresničevati mednarodno priznanje mlade države. Šušmelj, ki je nato deloval kot 
slovenski generalni konzul, v knjigi V TRSTU OB OSAMOSVAJANJU SLOVENIJE najprej opiše razmere v Furlaniji  - Julijski 
krajini v času razpadanja skupne države, ko je tržaška nacionalistična desnica zahtevala izničenje Osimskih sporazumov, 
spremembo meje in vrnitev Istre Italiji, pogojevala priznanje z vrnitvijo nepremičnin esulom ter večkrat blokirala bolj 
spravljiv odnos rimske vlade do Slovenije. Šušmelj popisuje tudi naklonjenost tedanje deželne oblasti in takratnih 
političnih sil, ki so odpirale vrata Sloveniji v Rimu, ter seveda podporo slovenske manjšine in vplivnih posameznikov 
narodni matici. Bolj celovito se ustavi ob nastajanju in delovanju tega pomembnega predstavništva Slovenije v zaledju 
Furlanije-Julijske krajine. Zgodovina tako rekoč iz prve roke! 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 11. februarja ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
SREDA, 13. februarja ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 18. februarja ob 10.30, bralno srečanje v VDC Ajdovščina
TOREK, 19. februarja ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
SREDA, 20. februarja ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (5., 12., 19., 26.) v februarju ob 10.30 – BEREMO s ŠENT-om, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 

NA KRATKO
V knjižnici v Ajdovščini bo od 19. februarja na ogled priložnostna slikarska razstava BRANKA JAZBARJA.

URE PRAVLJIC
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo OE Primorska:
VIPAVA:  ponedeljek, 18.2. ob 17.00, Rokavička (ruska), pripoveduje Teja Kete
AJDOVŠČINA:  torek, 12.2. ob 17.00, Rokavička (ruska), pripoveduje Teja Kete


