URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice lahko otroci prisluhnejo od oktobra do konca aprila.
AJDOVŠČINA: vsako sredo ob 18.00.
VIPAVA:
vsak ponedeljek 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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PODČRTANO
21. MAREC, MEDNARODNI DAN POEZIJE IN DOMAČI USTVARJALCI

Februar se preliva v marec, ko se prebuja življenje in se – vedno znova – rojevajo tudi pesmi. Zato je 21. marec, dan po
spomladanskem enakonočju, poimenovan za MEDNARODNI DAN POEZIJE. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek
ima svoj ključ do pesmi. Veseli smo, da pri nas izhajajo pesniške zbirke: lani je izšla zbirka V SVOBODO PREBUJEN
dr. FRANCA KORENA, 10. marca pa bo v Velikih Žabljah predstavljena zbirka POGLED SKOZI OKNO avtorja BOGDANA
TROHE. Vzemite si čas, preberite katero Korenovo pesem ali pridite poslušat, kaj nam želi povedati Troha!

SPLETNA LITERARNA REVIJA »BURJAČ« ZNOVA VABI K PISANJU IN OBJAVLJANJU

Spletna literarna revija BURJAČ je konec 2018 doživela hekerske napade, zato nekaj časa ni bila dostopna. Po varnostni prenovi
je znova dostopna, od sredine marca pa prinaša tudi novosti: zvočne posnetke zgodb in možnost kritiških objav.

TEKSTINA SKOZI ČAS – ZBORNIK ZA IZPOSOJO!

V knjižnici v Ajdovščini je odslej na ogled in za izposojo monografija TEKSTINA SKOZI ČAS – OD USTANOVITVE DO DANES, ki
je izšla ob 190-letnici ajdovske predilnice, predhodnice družbe Tekstina. Zaradi velikega zanimanja domače javnosti je družba
podarila knjižnici še dodatne izvode.

NDP

KULTURNI DOGODKI
VELIKE ŽABLJE, NEDELJA, 10. MARCA OB 16.00

Nekaj v meni se premika, / udarja, / razbija, / šepeta. Tako zapiše BOGDAN TROHA v svoji novi pesniški zbirki POGLED
SKOZI OKNO, ki je pogled iz sebe, videnje in poznavanje vsega, kar je v njem in zunaj njega. Leta 2007 nam je Bogdan
Troha s knjigo Vrata odprl svoj pesniški svet, ker je načrtno hotel sporočiti, kako razume življenje in ker je hotel odkrivati
njegove skrivnosti, poti in stranpoti, po katerih hodimo. Hoja množic je tudi njegova hoja, iskanja ljudi so njegova
iskanja, ni samo opazovalec, ampak udeleženec, soodgovoren za radost in zlo, za dogodke v tem svetu.
Zbirko bomo predstavili v avtorjevem domačem kraju, v dvorani v Velikih Žabljah, 10. marca ob 16. uri. Bogdana Troha
in zbirko bo predstavila IVANA SLAMIČ, njegove pesmi bo bral PETER AVBAR. Predstavitev bodo sooblikovale Ana Krečič
ter avtorjevi pesniški kolegici Andreina Trusgnach in Silva Mlekuš (KD NIT – Posočje, Benečija, Rezija). Glasbo bosta
izvajala Dejan Štemberger in Mladen Bucić. Kako nastane pesem, pa bo iz prve roke povedal avtor sam.

AJDOVŠČINA, TOREK, 12. MARCA OB 18.30

Znova napovedujemo atraktivno predavanje POT ŽIVEGA SREBRA IZ IDRIJE PREKO AJDOVŠČINE V TRST V NAPOLEONOVIH
ČASIH, ki je v januarju odpadlo zaradi bolezni. Raziskovalec zgodovine gradbeništva in pisec številnih knjig o mostovih
GORAZD HUMAR nas bo popeljal v čas treh Napoleonovih vdorov na slovenska tla. V središču pozornosti Napoleonove
vojske je bil vedno rudnik živega srebra v Idriji. Humar, ki je to obdobje proučeval tudi v arhivih v tujini, nas bo seznanil
z usodo zaplenjenega živega srebra, pa tudi, po kateri poti in kako je potovalo iz Idrije v Trst. So bili na novo zgrajeni
kamniti mostovi v Vipavski dolini namenjeni hitremu in varnemu transportu dragocene tekoče kovine v Trst? Gorazd
Humar se je 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.
Predavanje, ki ga ne smete zamuditi!

AJDOVŠČINA, TOREK, 19. MARCA OB 18.30

Življenje JASNE TUTA je bilo nekoč podobno našemu: služba, stanovanje, avtomobil, plačevanje položnic. Pred desetimi
leti pa je njen stalni naslov postal jadrnica - ko je spoznala Ricka, je odkrila svet, za katerega ni vedela, da obstaja. 2.
aprila 2014 sta dvignila sidro jadrnice Calypso v mehiškem mestu La Paz in se podala v Tihi ocean proti tropskemu
otočku Hiva Oa v Francoski Polineziji. 32 dni nista videla kopnega. V prvi knjigi MOJ SVET SREDI OCEANA nam Jasna
zaupa svoje želje in strahove. Zaveda se, da je jadrnica le pikica sredi mogočnega oceana in dodaja, da moraš za takšno
pot imeti “le” pogum. Rick in Jasna ga imata med konzervami, škatlami, vrečkami in jadri dobršno mero vedno s seboj.
Druga knjiga VSE BARVE POLINEZIJE je zgodba o triletnem jadranju med otoki Francoske Polinezije. Knjiga je prežeta z
barvami in vonji eksotičnih cvetov, z melodijami južnih morij in nasmehi ljudi, krasi jo 180 čudovitih barvnih fotografij.
Obe knjigi boste lahko kupili.

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 28. MARCA OB 19.00

DRUŠTVO ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV Ajdovščina - Vipava v knjižnici v Ajdovščini prireja brezplačno predavanje ALENKE
REBULA z naslovom ODPUSTITI SEBI – ODPUSTITI DRUGIM. Gostja je pesnica, pisateljica, psihologinja in avtorica več
knjižnih uspešnic.

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

URE PRAVLJIC
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo OE Primorska:
VIPAVA:
ponedeljek, 18.3. ob 17.00, Brata Grimm: Vreteno, čolniček in šivanka, pripoveduje Andreja Brankovič
AJDOVŠČINA: torek, 19.3. ob 17.00, Brata Grimm: Vreteno, čolniček in šivanka, pripoveduje Andreja Brankovič
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon:
VIPAVA:
ponedeljek, 11.3. ob 17.00
AJDOVŠČINA: sreda, 13.3. ob 18.00

