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
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2019

PODČRTANO
PRIMORCI BEREMO – TODA AJDOVSKI PRIMORCI SMO ZNOVA NEKAJ POSEBNEGA!

V TEDNU SPLOŠNIH KNJIŽNIC smo znova spomnili člane in uporabnike tako naše kot drugih slovenskih knjižnic na
bogastvo, ki ga le-te brezplačno ponujajo. Če na kaj, smo v naši državi lahko ponosni na dobro delujoč sistem splošnih
knjižnic. Med njimi imajo posebno mesto primorske knjižnice, ki med aprilom in novembrom vsako leto znova s
projektom PRIMORCI BEREMO nagovarjajo člane k branju knjig in pesniških zbirk slovenskih in primorskih avtorjev.
Tisti, ki so prebrali najmanj šest knjig s seznama so tudi letos prejeli pisno priznanje in knjižno nagrado. Ajdovski in
vipavski bralci in bralke so po številu prebranih knjig in po udeležbi v projektu praviloma na vrhu – tudi letos je bilo
tako. Projekt je zaključilo 158 članov naše knjižnice, prebrali so skupno 1.510 knjig! To je naš prispevek, s katerim se
upiramo trendu padanja branja in bralcev, ki ga v naši državi ugotavlja prva domača raziskava: število nebralcev se je
povzpelo na več kot polovico prebivalstva. Skrbi pa predvsem, da le 30 odstotkov staršev bere otrokom zgodbice. Zakaj
je skrb upravičena? Ker najstniki, ki veliko berejo (navade pa si pridobijo v otroštvu), ob koncu srednje šole dosežejo
takšno matematično in bralni pismenost, kot jo drugi šele po diplomi. Še drugače: na teh dveh področjih preskočijo en
cel izobraževalni ciklus! Zato smo knjižnice in starši na isti strani …

NDP

PRAZNIČNI URNIKI - OBVESTILO

Obveščamo vas, da bo osrednja knjižnica v torek 24. in torek 31. decembra odprta po sobotnem urniku, torej od
8.00 do 13.00.

ČLANARINA V KNJIŽNICI ALI NAKUP KNJIGE – NAJLEPŠE DARILO

Ste pomislili, da je knjiga lepo darilo? Ali da je letna članarina darilo, ki ni le domiselno, pač pa ima še posebno vrednost?
Po darilni kartici za letno članarino povprašajte pri pultu. Tu lahko tudi kupite številne knjige, ki jih je izdala Lavričeva
knjižnica, saj so del naše lokalne kulturne dediščine.

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 3. DECEMBRA OB 18.30 - PRIMORCI BEREMO

Projekt PRIMORCI BEREMO 2019 tradicionalno zaključujemo s podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad ter literarnim
dogodkom. Ob tej priložnosti bo naš gost domačin, zdravnik s Cola, dr. FRANC KOREN. V pogovoru z BOJANOM BIZJAKOM
nam bo dr. Koren predstavil svojo prvo pesniško zbirko V SVETLOBO PREBUJEN. Vanjo je združil pesmi, ki jih je snoval od
srednje šole dalje. Sam pravi, da se v njih zrcali njegov pogled na svet in življenje - prav pesem mu velikokrat pomaga
narediti korak, ko je pot težka. Zaključek letošnjega projekta Primorci beremo in predstavitev pesniške zbirke sodita v
okvir kulturnega praznika Ta veseli dan kulture 2019.

AJDOVŠČINA, TOREK, 10. DECEMBRA OB 18.30

Kar 16 let je trajala pot skozi pekel mamil in nato skozi življenje zapornika, ki jo je prehodil zdaj nekdanji odvisnik MITJA
DUH iz Trbovelj. Po petletni zaporni kazni zaradi ropa, ki jo je prestajal v zaporu na Dobu in v psihiatrični bolnišnici, si je
uredil življenje, intenzivno se ukvarja s športom, tudi z ekstremnimi športnimi podvigi. Prvi avtobiografski knjigi TEK ZA
ŽIVLJENJEM je sledila nova knjiga MOČ DUHA. V njej se predstavi v vlogi zapornika. Spopada se z bremenom odvisnosti
in psihoz, ki jim napove boj in v njem z močjo duha in trme zmaga. Od preloma dalje išče pot za ponovno vključitev
v družbo: biti njen tvoren člen, pomagati drugim, si osnovati družino … Sporočilo knjige je, da človek ne sme priznati
poraza in kloniti pred lastnimi strahovi in demoni, notranja moč lahko človeku prinaša nov začetek - vmes pa so različni
krogi pekla, o katerih bo avtor spregovoril brez dlake na jeziku.

VIPAVA, SREDA, 11. DECEMBRA OB 19.00

Pronicljivi avtor potopisov in člankov BORUT KORUN se je v najnovejši knjigi UTOPIJA IN RESNIČNOST lotil družbeno
angažirane teme, ki se dotika aktualnih dilem sodobnega evropskega človeka. Kot je zapisal, je knjiga študija o
civilizaciji, predvsem evropski, njenem nastanku, značilnostih in razvoju. Med drugim postavlja migracije ne samo v
širši zgodovinski, temveč tudi v civilizacijski okvir. Med utopičnimi pričakovanji evropske civilizacije in resničnostjo pa
obstaja velik razkorak, meni avtor, ki se v knjigi ukvarja tudi z islamom, in ugotavlja, zakaj ta, v nasprotju z Evropo, ni
bil uspešen. Razložiti poskuša mit, da se je Evropa od Arabcev predvsem učila. Vzporedno s tem, ko opisuje razvoj
evropske civilizacije, kaže na znake njenega pešanja in zatona.

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 12. DECEMBRA - STOJNICA CIRIUS VABI

Vabimo vas, da obiščete praznično stojnico zavoda CIRIUS iz Vipave v knjižnici v Ajdovščini. Varovanci in stanovalci
zavoda bodo ponudili raznovrstne, lepe in domiselne izdelke, ki jih sami naredijo. Stojnica bo odprta v četrtek, 12.
decembra od 15.00 do 18.00 ure.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
V decembru 2019 pripravljamo naslednja bralna srečanja in krožke:
PONEDELJEK, 9. decembra ob 10.00 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Vipava
SREDA, 11. decembra ob 10.00 – bralno srečanje PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 16. decembra ob 10.30 – bralno srečanje, VDC - Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 17. decembra ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
ČETRTEK, 19. decembra ob 16.30 – Zaključek PB, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
TOREK ob 10.30 (3., 10., 17., 24.12.) – bralna srečanja s ŠENTom, Ajdovščina)

URE PRAVLJIC
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon:
AJDOVŠČINA: sreda, 11.12. ob 18.,00
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo - Primorska:
VIPAVA: ponedeljek, 9.12. ob 17.00
AJDOVŠČINA: torek, 10.12. ob 17.00
DOBRAVLJE: sobota, 14. in 28. 12. ob 10.00

