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URE PRAVLJIC
Otroci v starosti med 4. in 7. letom starosti bodo pravljicam v izvedbi Lavričeve knjižnice znova prisluhnili v SREDO,   
2. oktobra ob 18.00 v osrednji knjižnici. Sodelavka KLAVDIJA ŠTRANCAR bo pravljico pripovedovala vsako sredo.  

Odpiralni čas je objavljen 
na mesečnih napovednikih 
in spletni strani LKA (www.
ajd.sik.si), na oddelčnih 
tablah, knjižnih kazalkah 
in na potrdilih za vračilo in 
izposojo gradiva 
ter v medijih.  

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH

PODČRTANO

POLETJE V KNJIŽNICI 
Čez poletje je znova oživela Knjižnica ob Hublju, skupaj z uporabniki smo se odpravili tudi na letno kopališče. Napolnili 
smo nahrbtnike s počitniškim branjem za otroke in mlade, ki so nahrbtnik ob vračilu gradiva dobili v last. Ponudili smo 
nove majice z logotipom knjižnice, avtor grafik je David Ličen, na voljo so tudi torbe v dveh izvedbah. Že četrto leto smo 
povabili mlade k sodelovanju v projektu Poletavci – poletni bralci. Knjižničarji smo izpeljali vrsto strokovnih opravil, za 
katera med letom ni časa, opravili številna popravila in servise, tudi na bibliobusu; na pročelju je nov napis, bolj prijazna 
(pobeljena) je osrednja knjižnica … 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA »POLETAVCI – POLETNI BRALCI«, 26. SEPTEMBER
Tudi letos je bil odziv osnovnošolcev v projektu POLETAVCI – POLETNI BRALCI odličen. Zaključek s podelitvijo priznanj, 
žrebanjem nagrad in z zabavo bo v ČETRTEK 26. septembra na letnem vrtu Lavričeve knjižnice s pričetkom ob 17.00 uri. 
V primeru slabega vremena bo dogodek ob isti uri v dvorani OŠ Šturje. Majice z logom Poletavci bomo delili od 16.30 
dalje! Za zabavo bo poskrbel BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA. Če še niste oddali izpolnjene zloženke, prosimo, da to storite 
do TORKA, 10. septembra. 

Bolj podrobno na naslednji strani! 

KNJIŽNICA ZNOVA PO REDNEM URNIKU
V ponedeljek, 2. septembra se Lavričeva knjižnica in njene enote vračajo v ustaljen delovni ritem. Tudi Potujoča knjižnica 
gre s tem dnem znova na pot - v novi sezoni bo obiskovala še postajališče na Kovku. 

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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NA KRATKO, TODA NUJNO!
TEČAJ KREATIVNEGA PISANJA ODPIRA VRATA ŽE ŠESTO LETO!
DELAVNICA KREATIVNEGA PISANJA bo znova odprla vrata v ČETRTEK 19. SEPTEMBRA ob 18.00 uri. Srečanja bodo 
tedenska, potekala bodo v Ajdovščini, predvidoma do konca maja 2020. Tečaj bo vodil pisatelj BOJAN BIZJAK. Namenjen 
je tistim, ki želite spoznati različne oblike literarnega ustvarjanja, ki želite uresničiti pisateljske načrte in tudi vsem, ki 
vam je pisateljsko snovanje zgolj izziv. 

Prijave sprejemamo na obrazcu, ki ga dobite v enotah knjižnice ali na e-naslovu besedovalnica@gmail.com. 

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, SEPTEMBER – JESENSKE SERENADE
V sodelovanju z Zvezo kulturnih društev – ZKD Ajdovščina se bosta v petek 6.9. in 20.9. v osrednji knjižnici v Ajdovščini 
odvila dva od štirih koncertov iz tradicionalnega glasbenega ciklusa JESENSKE SERENADE. Druga dva koncerta bosta v 
grajski kleti v Vipavskem Križu. Večere bosta z besedo povezala igralca Dejan Pevčevič in Tina Uršič. 
 
AJDOVŠČINA, PETEK, 6. SEPEMBRA OB 20.00
Večer pod naslovom SIN-HAR-MONO  bo izvedel NEJC GRM na harmoniki.

AJDOVŠČINA, PETEK, 20. SEPEMBRA OB 20.00
Ženska vokalna skupina LIPA  v sestavi IRMA HOSTNIK, KATJA KOTAR ODLAZEK (1. sopran), EVA DOBRAVEC, ANA KOLARIČ 
(2. sopran), URŠA POGLAJEN, ZALA PAVŠIČ (1. alt) in ŠPELA PAVLIČ KOS ter MATEJA POTREBUJEŠ SIMONIČ (2. alt) pod 
umetniškim vodstvom Erika Šmida pripravlja koncert z naslovom VOZI ME VLAK.  

AJDOVŠČINA, ČETRTEK 26. SEPTEMBRA – »POLETAVCI« OB 17.00
Tisti, ki tega še niste storili – izpolnjeno zloženko oddajte v eni od enot knjižnice ali jo pošljete do navedenega datuma 
na naslov Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina. V primeru slabega vremena bo 
dogodek ob isti uri v telovadnici OŠ ŠTURJE . Sledite nam na spletni strani www.ajd.sik.si, na obvestilih in plakatih.  

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
S septembrom začenjamo s tradicionalni bralnimi srečanji in študijskimi krožki. 

PONEDELJEK, 9. septembra ob 9.30 - Bralno srečanje VDC - Varstveno delovni center Vipava: začetek projekta KNJIGOŽUR
SREDA, 11. septembra ob 10.00 – bralno srečanje, CENTER PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 16. septembra ob 10.30 ¬¬-  bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina: začetek projekta 
KNJIGOŽUR
TOREK, 17. septembra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 18. septembra ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina

ČETRTEK ob 10.00 – študijski krožek BEREMO V NAROČJU STARŠEV. Pričetek: četrtek, 19. septembra 2019. 

Več o krožku BEREMO V NAROČJU STARŠEV 
V Lavričevi knjižnici 19. septembra pričenjamo s študijskim krožkom Beremo v naročju staršev, ki so se ga doslej 
udeležili že številni mladi starši na starševskem dopustu. Starši se desetih srečanj starši udeležijejo skupaj z otrokom. 
Skozi srečanja s strokovnjaki spoznajo, kako z otrokom narediti prve korake v svet pravljic in slikanic, v glasbeni, likovni 
in gledališki svet. O tem bodo govorile likovna in glasbena pedagoginja, logopedinja ter družinska terapevtka. Poseben 
čar imajo tudi srečanja z drugimi mladimi starši. 

V veselje nam bo, če boste vabilo posredovali tudi drugim mladim staršem!

NAPOVED – OKTOBER
V oktobru načrtujemo izvedbo delavnic osnov računalniškega programiranja za otroke in mlade. Podrobneje na spletni 
strani, v obvestilih in v naslednjem napovedniku. 


