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
DOBRAVLJE: vsaka druga sobota v mesecu, ob 10.00
POTUJOČA KNJIŽNICA – na izbranih postajališčih po objavljenem razporedu
OPOMBA: Priporočamo otrokom 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

OBVESTILA

NOVEMBER

2019

PODČRTANO
MOJA KNJIŽNICA PRAZNUJE!

Svoj dan – DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – bomo slovenske knjižnice tudi letos podaljšali na teden dni, v katerem ima
vsak dan svoj poudarek. Ponedeljek - Zelena knjižnica oz. Eko-dan. Torek - Rastem z … nam bo nanizal možnosti za
osebnostno, poklicno itd rast. Sreda - 20. november, DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC, prinaša brezplačni vpis za nove člane,
predvsem pa seznanitev z bogastvom, ki ga ponujajo knjižnice. Znova pripravljamo tradicionalno KLEPETALNICO, v
katero bomo povabili znano osebnost iz Vipavske doline, jo/ga povprašali, zakaj in kako je postala/-a to, kar je:
mladim v zgled in domačinom v ponos. Ne, imena še ne izdamo! Četrtek – dobil je ime Pravica vedeti, saj odraža vse,
kar je v knjižnici ali z njeno pomočjo mogoče izvedeti o svetu, ljudeh in vesolju. Petek smo poimenovali Dan zelenih
knjig – zakaj, izveste v knjižnici. Sledite našim obvestilom, vabilom, plakatom in spletu!

PRIMORCI BEREMO 2019 – ZAKLJUČUJEMO SEZONO!

Z 8. novembrom 2019 zaključujemo sezono bralnega projekta PRIMORCI BEREMO 2019. Prosimo vas, da pohitite z
branjem in čimprej oddate bralna znamenja. Spomnimo: za šest prebranih knjig s seznama (pet leposlovnih in ene
pesniške zbirke) boste na zaključni prireditvi prejeli priznanje in knjižno nagrado. Zaključno prireditev bomo
pripravili v začetku decembra.

NDP

DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – BREZPLAČEN VPIS NOVIH ČLANOV

Ob Dnevu splošnih knjižnic bomo v sredo, 20. novembra, v knjižnici v Ajdovščini in v oddelkih Vipava in Podnanos
brezplačno vpisovali NOVE člane, v Dobravljah bo brezplačen vpis NOVIH članov v soboto, 23. novembra.

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 12. NOVEMBRA OB 18.30

Pred prazniki je izšla nova knjiga BOJANA BIZJAKA. Roman VONJ DENARJA je zasnovan kot kolaž štirih zgodb (Lire,
Marke, Dolarji, Tolarji), katerih rdeča nit je ravno denar. Skupno sporočilo je, da denar sam po sebi lahko vodi v razkroj
in propad, lahko pa ima tudi visoko simbolno vrednost. V prvi zgodbi, ki se »dogaja v lirah«, do sebe skopuški moški iz
hribovske vasi dobesedno zaspi na denarju italijanske pokojnine. Zgodba »marke« se zgosti okoli zdomstva in dileme,
kaj storiti z denarjem in ali ta lahko človeka osreči. Tretja pripoveduje o prebežniku v Ameriko. Kot mlad vdovec po
vrnitvi v domovino sanja nov smisel življenja, do katerega mu bodo pomagali dolarji, vendar ga ne dočaka. V četrti
zgodbi, dramaturško zasukani v pozitivno razrešitev, se predstavi upokojena profesorica, ki prvič kupi kruh in mleko s
slovenskim denarjem- spominjanje časa, ki so ga sanjali mnogi kot »življenje v tolarjih«. Knjigo bo predstavil avtor sam.
Odlomke bodo prebirali: Jolanda Lesnik, Monika Polda in Matjaž Stibilj.

AJDOVŠČINA, PONEDELJEK, 18. NOVEMBRA OB 18.30

Vabimo vas na srečanje s strokovnjakinjo s področja relacijske družinske terapije mag. MOJCO DRNOVŠEK. Relacijska
družinska terapija je inovativni model, ki ga je razvil prof. dr. Christian Gostečnik. Pristop predpostavlja, da se odnosi
in vzdušje z najbližjimi, ki smo jih doživeli v otroštvu, nezavedno ponavljajo v odraslosti. Deluje na treh ravneh: na
sistemskem (družina), na medosebnostnem (odnosi med partnerjema) ter na notranjem psihičnem nivoju (obrambni
mehanizmi). Čeprav so vzorci odnosov zelo boleči, se lahko razrešijo v intimi dveh, ki si nudita sočutje in ustvarita nekaj
novega, je zapisala mag. Mojca Drnovšek. Gostja deluje v Vzgojnem zavodu Planina, kjer dela z otroki in mladostniki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami, in opravlja prakso kot specializantka zakonske in družinske terapije v Ajdovščini,
kjer tudi živi. Predavanje ČUSTVA – PROCESI, KI IZRAŽAJO ČLOVEKOV VREDNOSTNI ODNOS DO ZUNANJEGA SVETA ALI
DO SAMEGA SEBE je prvo od treh načrtovanih.

VIPAVA, SREDA, 27. NOVEMBRA OB 18.30

Čeprav je kiparja DANILA ROVANA iz Vrhpolja pri Vipavi kamen vabil od mladega, se je z njegovo izrazno-estetsko
obdelavo začel zares ukvarjati po upokojitvi, ko je v kamnoseški kiparski delavnici pri društvu MOST iz Ajdovščine začel
spoznavati kamen, njegove strukture in način obdelave. Tedaj mu je zapisal dušo, kot pravi sam. Kamen je živ, lepota
je skrita v njem – umetnik le odpre pot, da kamen spregovori v jeziku, ki ga razume vsak. Rovan zdaj sam posreduje
znanjem drugim v delavnici, ki jo vodi. Skozi delo oblikuje kamen in tudi kamen kleše in oblikuje svojega mojstra. Tako
je nastala tudi knjiga DUŠA V KAMNU, ki jo bomo predstavili, ob njej bo na ogled razstava mojstrovih izdelkov.
Večer bo obogatil PEVSKI ZBOR STUDENEC iz Pivke, ki pod umetniškim vodstvom IRENE REP neguje predvsem ljudsko
pesem. Zbor nastopa v domovini, zamejstvu in v številnih evropskih državah.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI

PONEDELJEK, 11. novembra ob 10.00 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Vipava
SREDA, 13. novembra ob 10.00 – bralno srečanje PRISTAN Vipava
TOREK, 19. novembra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 20. novembra ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
PONEDELJEK, 18. novembra ob 10.30 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK ob 10.30 (5., 12., 19., 26.11.) – bralna srečanja s ŠENTom, Ajdovščina)
ČETRTEK ob 10.00 (7., 14., 21., 28.) – študijski krožek BEREMO V NAROČJU STARŠEV

AJDOVŠČINA, SREDA 27. NOVEMBRA OB 19.00 - predavanje

KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV Ajdovščina-Vipava v knjižnici v Ajdovščini organizira predavanje priznane nevropediatrinje
dr. TINE BREGANT z naslovom ZDRAV RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV – VAROVALNI DEJAVNIKI IN DEJAVNIKI TVEGANJA.

URE PRAVLJIC
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon:
AJDOVŠČINA: sreda, 13.11. ob 18.00
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo - Primorska:
VIPAVA: ponedeljek, 18.11. ob 17.00, Zgodba o svetem Martinu, pripoveduje Darja Brecelj Ipavec
AJDOVŠČINA: torek, 19.11. ob 17.00, Zgodba o svetem Martinu, pripoveduje Darja Brecelj Ipavec
DOBRAVLJE: sobota, 9. in 23. 11. ob 10.00

