URE PRAVLJIC
Z majem smo zaključili ure pravljic v knjižnicah v Ajdovščini, Vipavi in Podnanosu. Znova vabimo k pravljičnim uram jeseni!

POTUJOČA KNJIŽNICA – pravljice še v juniju po objavljenem razporedu!

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
JUNIJ: ZAKLJUČUJEMO REDNE DOGODKE IN NAJAVLJAMO NOVE

Potujoča knjižnica bo v juniju pripeljala članom poletno zalogo branja. V tem mesecu zaključujemo še z zadnjimi
kulturnimi dogodki v organizaciji Lavričeve knjižnice – od novega leta se jih je nabralo lepo število! Med njimi opozarjamo
na predstavitev »ustvarjalne žetve« DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA – ta poteka že 5 let pod vodstvom BOJANA
BIZJAKA. Predstavili bomo tudi Bizjakovo knjigo KREATIVNO PISANJE. Sezono zaključujemo v Vipavi s predstavitvijo
knjige MIKLAVŽA KOMELJA z neobjavljenimi zapisi iz zapuščine Srečka Kosovela VSEM NAJ BOM NEZNAN.
Junij je čas, ko šolajoča mladež že čuti obet počitnic. Da pa ne bi med poletnimi počitnicami ostala brez branja, vabimo
mlade med 7. in 12. letom, da se pridružijo projektu POLETAVCI – POLETNI BRALCI. Mladi med 13. in 16. letom pa se
lahko pridružijo NAJ POLETAVCEM. Projekt so – že trikrat! - odlično ocenili ter podprli učitelji in starši. Mlade bodo k
sodelovanju spodbudili še pred koncem pouka v šolah, zgibanke z navodili za sodelovanje pa so na voljo od 10. junija
dalje v vseh enotah naše knjižnice in na spletni strani knjižnice. Projekt poteka od 10. junija do 10. septembra. Zaključili
ga bomo 26. septembra s podelitvijo priznanj, nagradnim žrebanjem in zabavo.

NDP

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 4. JUNIJA OB 18.30

Slovenska vojska, ki je skupaj z enotami slovenske policije oz. takratne milice imela osrednjo vlogo pri osamosvojitvi
države, ni nastala tik pred tem zgodovinskim dejanjem. Njene podlage so nastale in se razvijale tako organizacijsko kot
kadrovsko že pred 51 leti, ko je bila ustanovljena Teritorialna obramba – TO. Slovenska vojska je tako imela v prelomnem
trenutku oblikovan lastni poveljniški – častniški in podčastniški kader. Ta se je v največjem številu usposabljal v nekdanji
Šoli rezervnih častnikov pehote (ŠROP) v Bileći. Šola je nastala z združitvijo več centrov in tečajev v tedanji skupni
državi, med njimi tudi centra iz Vipave. Združenje vojaških gornikov je okroglo obletnico TO (2018) zaznamovalo z izdajo
knjige VOJAŠKA POŠTA BILEĆA – KDO JE POVELJEVAL SLOVENSKIM TERITORIALCEM V VOJNI LETA 1991, ki jo kot avtor
podpisuje brigadir JANEZ KAVAR. Knjiga govori o tej šoli in o ljudeh, ki so vodili vojaško plat osamosvajanja.
Knjižnica pripravlja predstavitev v sodelovanju s Pokrajinskim odborom Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severne
Primorske.

AJDOVŠČINA, TOREK, 11. JUNIJA OB 18.30

Udeleženci DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA, ki jo vodi pisatelj iz Ajdovščine BOJAN BIZJAK, so se v sezoni 20182019 že peto leto zapored sestajali v Lavričevi knjižnici. Literarna šola se v skladu s tradicijo izteka v juniju. V skladu s
tradicijo tudi knjižnica zaključuje svoje kulturne dogodke v obdobju jesen-pomlad v osrednji knjižnici s predstavitvijo
»ustvarjalne žetve«.
Dogodek bomo združili s pogovorom in predstavitvijo knjige KREATIVNO PISANJE, katere avtor je Bojan Bizjak. Knjiga
s podnaslovom Teoretične osnove in vaje ni klasičen strokovni priročnik, pač pa vodič skozi pasti kreativnega pisanja
in uvid v to, kaj vse moramo vedeti oz. upoštevati, ko se lotimo resnejšega pisanja. Delo je sinteza prakse in teorije. Za
potrebe prakse je dodanih štirideset vaj. Še drugače: knjiga je koristna opora tistim, ki bi želeli literarno zamisel preliti
na računalnik in jo natisniti na papir. Tako kot bodo to storili slušatelji delavnice ALENKA BIZJAK, JOLANDA LESNIK, TIA
MARC, KRISTINA PETROVIĆ, MONIKA POLDA, GORAN GORJUP, PETER KRKOČ, MATJAŽ STIBILJ in DOMINIK KOBOL.
Tudi tokrat bo za avtorsko glasbo poskrbel PETER KRKOČ. Zaključni dogodek bomo – računajmo na naklonjeno vreme!
– pripravili na našem vrtu. Dobrodošli – lepo bo!

VIPAVA, SREDA, 19. JUNIJA OB 19.00

Ko je bil MIKLAVŽ KOMELJ, pesnik in raziskovalec, pred dobrim letom naš gost v osrednji knjižnici v Ajdovščini, smo ga
prosili, da bi ajdovsko-vipavski javnosti predstavil svoje veliko delo – knjigo o Srečku Kosovelu, ki jo je tedaj zaključeval.
Prvi razlog je seveda, da je Kosovel bolj naš zaradi bližine Krasa in vipavskih, črniških korenin, drugi zato, ker Kosovel
vedno znova nagovarja vedno nove generacije, tretji, nikakor pa ne zadnji, ker se njegovo ustvarjanje izmika dokončni
presoji tako glede obsega kot ustvarjalne forme. Naslov VSEM NAJ BOM NEZNAN, ki ga je dal Komelj delu, poudarja
ravno to. V dveh knjigah je na 1.899 straneh zbral zapise iz Kosovelove zapuščine, ki so ostali neobjavljeni do danes. Prva
knjiga obsega poezijo, prozo in dramatiko, vanjo so vključeni dokončani teksti (pesmi, črtice in nekaj drobnih dramskih
del) in številni fragmenti in osnutki. Druga knjiga pa predstavlja Srečka Kosovela predvsem kot misleca – prinaša aforizme
in načrt za knjigo Biti ali ne biti, vključuje zapise o literarni teoriji, gradivo za diplomsko nalogo o Alojzu Gradniku in
osnutke pisem. V dodatku so nove transkripcije že objavljenih pesmi in drugih besedil, dodana sta dva spremna eseja
Miklavža Komelja. Večer bo usmerjala IVANA SLAMIČ.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
V Lavričevi knjižnici v juniju zaključujemo nekatera redna bralna srečanja. Napovedujemo pa še naslednja:
TOREK, 4. junij ob 10.30 – BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina
SREDA, 5. junija ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 12. junija ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!

