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
V APRILU SE ZAČENJA VSEPRIMORSKI BRALNI PROJEKT »PRIMORCI BEREMO«

V torek 23. aprila se začenja – že dvanajsto leto zapovrstjo - ena najbolj uspešnih in odmevnih bralnih značk za odrasle
v Sloveniji, PRIMORCI BEREMO. Projekt je združil Primorce od hrvaške meje do Loga pod Mangrtom in čez mejo v Italiji.
S tem je začrtal enoten kulturni prostor, podoben tistemu, ki ga vsako leto znova oblikuje slovita Primorska poje.
Lavričeva knjižnica je po več kazalcih v samem vrhu projekta, kar pa ni najbolj pomembno. Veliko bolj važno je dejstvo,
da se nam znova in znova pridružijo dosedanji bralci, pa tudi novi. Priporočene knjige prebirajo tudi članice in člani v
lepih letih: najstarejša članica je v 94. letu!
Zadovoljni smo, da z nami sodelujejo prebivalci obeh domov za starejše občane, in obe ustanovi kot taki.
Letos bodo bralci izbirali med 77 knjižnimi naslovi - zagotovo boste našli kaj zase. V pestri ponudbi je lepo zastopano
tudi naše okolje. LAVRIČEVA KNJIŽNICA s knjigama, ki ju je izdala - »Ajdovski Lokarji in prva svetovna vojna. Pisma in
roman Leto osemnajsto« ter knjiga za otroke in starše »Nace ima dolge tace« ter pesniška zbirka »V svetlobo prebujen«
FRANCA KORENA.
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi v letu 2019!

NDP

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 9. APRILA OB 18.30

PAVEL MEDVEŠČEK je publicist, pisatelj, grafik, slikar in zapisovalec ljudske dediščine; dolgo je delal kot konservator za
ljudsko dediščino pri Zavodu za spomeniško varstvo Gorica. »Staro vero« je začel raziskovati pred več desetletji, ko začne
zapisovati pogovore z ljudmi, ki so poznali življenje »po starem«. Čeprav skrivnostno, staroverstvo kot način življenja ni
nekaj izpred tisoč let – je življenje, ki je potekalo kot vzporedni in večinski veri skriti svet v 19. in še tudi v 20. stoletju.
Staroverci so živeli po luninem koledarju, luna je bila zanje pomembnejša od sonca, verjeli so v Nikrmano – prasilo, ki
uravnava vse na zemlji, kaže pa se v podobah na nebu. Veliko časa je bilo potrebnega, da je pridobil zaupanje skupine
posoških starovercev, da so ga sprejeli za svojega pričevalca, ki bo sporočil svetu, kdo so in kako v soglasju z naravo živijo
na način, ki po več stoletjih izumira. Obljubo, da bo zapise pokazal svetu šele, ko se bo krajec lune obrnil proti zemlji,
je držal več kot 40 let. O stari veri je Medvešček pisal v knjigah SKRIVNOST IN SVETOST KAMNA, LET IZ LUNINE SENCE
ter v najnovejši IZ NEVIDNE STRANI NEBA. Zbral je tudi pripomočke in svete predmete, ki so jih uporabljali staroverci.

AJDOVŠČINA, TOREK, 16. APRILA OB 18.30

Če drži, da so časi takšni, da nas mora skrbeti, je dobro, da jih ne vzamemo z antibiotikom – bolje se obnesejo humor,
ironija in satira. Ali, kot znamo reči v naših krajih: »Smeh je pol zdravja …«. Ko pa pristavimo, da drugo polovico doda
TONI KARJOLA – ANDREJ JELAČIN, najbolj natančno označimo našega gosta. Zdaj 86-letni vitalen gledališki in radijski
ustvarjalec, novinar in urednik že štiri desetletja nastavlja ogledalo družbeni stvarnosti, stranpotem in zlaganosti.
Trpkost, razočaranje in ogorčenje je skozi humor, ironijo, satiro in posmeh na pogled naivno, toda neizprosno natančno
razgaljal prav lik Tonija Karjole, ki je s škripajočo »karjolo« postal zagovornik ponižanih in preprostih ljudi. Jelačinov lik
je zaživel v knjigah VESELE IN DEBELE IZ KARJOLE, VSE MOJE LJUBEZNI – SPOMINI TONIJA KARJOLE in v najnovejši NI
JE ŠOLE BREZ KARJOLE. 186 humornih zgodb, karakterna in situacijska komika in bodice je nastajalo več kot pol stoletja
– poznate boljši način od satiričnega večera, da ugotovite, ali se je karkoli spremenilo? Pričakujemo tudi priložnostno
razstavo ilustracij, ki jih je za zadnjo knjigo ustvaril RADKO OKETIČ. Smeh bodo ogrnile v žlahtno pesem članice skupine
ANKA, ki ste jo spoznali na osrednji slovesnosti ob Dnevu kulture.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 8. aprila ob 9.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 8. aprila ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 10. aprila ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
TOREK, 16. aprila ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 17. aprila ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (9., 16., 23.) v aprilu 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, 15.4. ob 17.00, Brata Grimm: Žabji kralj in zvesti Henrik, pripoveduje Darja Brecelj Ipavec
AJDOVŠČINA: torek, 16.4. ob 17.00, Brata Grimm: Žabji kralj in zvesti Henrik, pripoveduje Darja Brecelj Ipavec
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon:
VIPAVA:
ponedeljek, 8.4. ob 17.00
AJDOVŠČINA: sreda, 17.4. ob 18.00

