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

PODČRTANO

ČAS ZA POČITEK, KNJIGO IN KNJIŽNICO!
Obdobje med septembrom 2018 in junijem 2019 je zaznamovala rast izposoje gradiva in obiska, kar opozarja na 
potrebo po širitvi knjižnice. Zadovoljni smo z odličnim odzivom na izdajo knjig Ajdovski  Lokarji … in Nace ima dolge 
tace. V zadovoljstvo nam je, da se naših kulturnih dogodkov, predvsem atraktivnih predavanj, udeležujejo uporabniki iz 
Vipavske doline pa tudi od drugod. Utrdili smo sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, CIRIUS-om, Šentom, VDC 
Ajdovščina-Vipava, Ljudsko univerzo Ajdovščina ... 

Poletje je čas počitka  - za uporabnike, zaposlene in ustanove. 
Knjižničarji bomo izkoristili dopuste. Čez poletje pa bomo dopolnili, odpisovali in obnavljali knjižno gradivo, urejali 
skladišča in izpeljali strokovna opravila, za katera med letom ni bilo časa. Dogovarjali se bomo za dogodke in prireditve. 
Opravili bomo servise na bibliobusu in izpeljali nujne posege na stavbi in opremi. 
Pa vendar: v juliju vas še vabimo na delavnice za otroke in delavnico za odrasle! 
Že tradicionalno vabimo čez poletje v KNJIŽNICO OB HUBLJU, z vami smo tudi, ko boste iskali osvežitev na letnem 
kopališču v Ajdovščini. Podrobneje v nadaljevanju! Pa prijeten dopust!
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JULIJ -AVGUST
O B V E S T I L A

POLETNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH
S 1. julijem stopi v Lavričevi knjižnici in v njenih enotah v veljavo POLETNI URNIK. Tudi bibliobus bo znova šel na pot 
v začetku septembra. 
Enote knjižnice bodo v JULIJU in AVGUSTU odprte po naslednjem urniku:



POLETJE V KNJIŽNICI IN S KNJIŽNICO

AJDOVŠČINA, JULIJ 2019

V treh zaporednih četrtkih v juliju vabimo na zanimive dogodke, delavnice oziroma doživetja. Dodali smo delavnico za 
odrasle. Vsi dogodki bodo v osrednji knjižnici v Ajdovščini in so BREZPLAČNI.

Prva delavnica bo v četrtek, 11.7. za otroke nad 10 let. Mentorica REBEKA REHAR jo je poimenovala STOP MOTION, 
namenjena je izdelavi lastnega animiranega filma. Pričetek ob 9.30.

V četrtek, 18.7. bo BRIGITA LEBAN – Gledališče Bičikleta pripravila slovensko ljudsko pravljico Čarobni mlinček ali zakaj 
je morska voda slana … Pravljici sledijo kreativne delavnice s tematiko o morju. Pričetek ob 9.30. 

Četrtek 25.7. pa je namenjen sprehodu po rimski CASTRI pod strokovnim vodstvom ZDENKE ŽIGON.  Zbrali se bomo 
ob 9.00 v Lavričevi knjižnici. Trajanje približno dve šolski uri. Sprehod skozi čas in zgodovino je primeren tudi za odrasle. 

Odraslim je namenjena tudi poletna delavnica Zelišča in kozmetika, ki jo pripravljamo v torek, 23. 7. v sodelovanju 
z mentorico NATAŠO MOHORČIČ in Ljudsko univerzo Ajdovščina. Delavnica bo potekala na tematiko doma izdelanega 
pilinga, ki naši izsušeni koži povrne vlažnost in sijaj. Zaradi nabave materialov je potrebna predhodna najava! Pričetek 
predvidoma ob 9.30. 

Natančneje o dogodkih na plakatih in vabilih, na spletni strani in na Fb ter na drugih obvestilih!

KJE VAS PRIČAKUJEMO S KNJIGO?

Opozarjamo na POLETNI NAHRBTNIK, v katerega smo knjižničarji pripravili izbor zanimivih knjig za mlade!

IZBOR POLETNEGA BRANJA vas že čaka na stojnici v osrednji knjižnici v Ajdovščini in v naših enotah. 

KNJIŽNICA OB HUBLJU letos znova tradicionalno odpira »vrata« na bregu Hublja ob knjižnici. Na voljo so dnevni časopisi, 
revije, knjige, slikanice za otroke, na dvorišču knjižnice so igrala za najmlajše.

KNJIGA NA BAZENU je redna kulturna obogatitev poletja, ki jo pripravlja knjižnica v sodelovanju z Zavodom za šport. 
Tudi letos boste na ajdovskem letnem kopališču lahko pobrskali po kakšni knjigi, reviji, leksikonu …  Novih polic nam žal 
ni uspelo nabaviti - pa drugo leto!

In seveda so tu POLETAVCI – POLETNI BRALCI za otroke med 7. in 12. letom starosti ter NAJPOLETAVCI za tiste med 13. 
in 15. letom. 

Več podrobnosti na spletni strani Lavričeve knjižnice Ajdovščina (www.ajdovscina.ajd.sik.si). 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
SREDA, 3. julija ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
SREDA, 17.julija ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 

NA KRATKO

PRAVLJICE V DOBRAVLJAH 
Vsako drugo soboto v mesecu med 10. in 12. uro potekajo v enoti v Dobravljah pravljice za predšolske otroke in šolarje do 4. 
razreda. Pravljice potekajo v sodelovanju med Lavričevo knjižnico in Svetom KS Dobravlje. Pripovedujejo jih prostovoljke. Enota 
v Dobravljah je edina odprta po nespremenjenem urniku, torej obratuje med 8. in 12. uro tudi čez poletje. 

BIBLOS – Z VAMI NA POT
Nimate dovolj prostora v prtljagi za vse knjige, ki bi jih radi vzeli s sabo na letalo ali na morje? Ali ste šele 25. v vrsti rezervacij 
za izposojo zaželene knjige? Težavo vam morda pomaga odpraviti elektronska knjiga. Člani knjižnice si lahko naložite bralno 
aplikacijo BIBLOS na svojo tablico ali telefon. Lahko si tudi izposodite e-bralnik. 


