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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.

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

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH

PODČRTANO
KNJIŽNICA SO VRATA K ZNANJU IN RAZUMEVANJU SVETA - STOPITE SKOZNJA!
Želimo vam vse dobro v novem letu 2020! Naj bo knjiga del vašega vsakdana! 

Naj spomnimo, da je konec 2019 izšla nova knjiga, ki prinaša v domove dediščino planote Gora, PRIPOVEDI Z OTLICE, 
ki jo podpisuje profesorica BRIGITA SLEJKO. Njeno diplomsko delo na slavistiki se je v zasnovi prepletalo z raziskavami 
gorjanske dediščine, zanj je avtorica prejela študentsko Prešernovo nagrado. Čeprav je odločitev, da pripovedi izda v 
obliki knjige, dolgo dozorevala, zdaj delo dopolnjuje bogati nabor zapuščine Gore: knjige iz malhe Franca Černigoja, 
tonskih in filmskih zapisov slovenskih etnologov in drugih strokovnjakov. Nabor zaokrožujejo kronike Edmunda Čibeja, 
zapisi šolarjev, zdaj odraslih Gorjanov, ki so zbirali in tako ohranili zgodbe s planote v okviru šolskega dela. Posebej 
je pomembno, da so zgodbe in dejstva o življenju na Gori zapisane in so našle pot med ljudi. Morda je napočil čas 
za razmislek o postavitvi zbirke, ki bi vse bolj številnim obiskovalcem pripovedovala, kako lahko na podlagi osebnega 
zanimanja, odprtosti stroke, usmerjenega pedagoškega dela in tudi podpore lokalne skupnosti nastane dober pregled 
dediščine, ki temelji na sodelovanju generacij. Gre za zgled, kako izročilo iz starih časov lahko postane del istovetnosti 
novega časa. 
Pripovedi z Otlice bomo v knjižnici predstavili 21. januarja. 

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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ČLANARINA V KNJIŽNICI ALI NAKUP KNJIGE – NAJLEPŠE DARILO
Da je letna članarina domiselno darilo, ki ima tudi posebno vrednost, se je znova pokazalo pred prazniki, ko so številni 
člani in uporabniki svojcem in prijateljem podarili letno članarino Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Po darilnem bonu za 
letno članarino povprašajte pri pultu. Darilo s posebno vrednostjo je tudi nakup katere od knjig, ki jih je izdala Lavričeva 
knjižnica, saj so del naše lokalne kulturne dediščine. 
Na voljo so še poletne majice z grafiko Davida Lična in logotipom knjižnice ter torbe za knjige.   

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 14. JANUARJA OB 18.30  
V goste prihaja PETRA VLADIMIROV, avtorica knjige EVFORIJA – 233 KILOMETROV PRIENEJEV OB POTI DO MORJA. 
Knjiga Evforija (UMco, 2019) je srčna zgodba o gibanju, premikanju meja in tovarištvu. Avtorica na neposreden, iskren 
in humoren način prepleta dogajanje na gorski ultra-tekaški preizkušnji v Andori, ki se jo je udeležila v paru z Žano 
Andreevo, z dogajanjem na pohodu mladostnikov proti morju. Petra Vladimirov je zaposlena v Vzgojnem zavodu 
Kranj kot vzgojiteljica otrok z motnjami vedenja in čustvovanja. Z mladimi varovanci se je že petkrat peš odpravila na 
180-kilometrsko pot od Kranja do Pirana. V prostem času teče, predvsem daleč in dolgo, tek pa dopolnjuje s turnim 
smučanjem in potovalnim veslanjem. Večer bo vodila naša sodelavka VIKTORIJA KANTE. 

 AJDOVŠČINA, TOREK, 21. JANUARJA OB 18.30  
Veliko vode je preteklo od diplomske naloge, ki jo je napisala slavistka BRIGITA SLEJKO (rojena Krapež), preden je v 
decembru 2019 na podlagi svojega dela izdala knjigo PRIPOVEDI Z OTLICE. Brigita Slejko je za diplomsko delo Otliški 
govor, v katerem je posnela in fonetično zapisala pripovedi z Otlice, leta 1985 prejela študentsko Prešernovo nagrado. 
V želji, da bi gradivo zabeležila tudi slikovno, je v sodelovanju z Naškom Križnarjem nastal 55-minutni dokumentarni 
film Pripovedovalke z Otlice. V zadnjih letih je dozorela odločitev, da zbrano gradivo izda tudi v knjižni obliki. Tako so 
nastali zapisi sedmih pravljic, ki jih še niste slišali, in več drugih pripovedi o življenju in delu na Otlici, ki jih mnogi ne 
poznajo več. Avtorici so jih pripovedovali: Alojzija Krapež z Adamovca, Cvetka Krapež z Ilenka, Burga in Tone Likar s 
Krausuca, Ihana Bolčina – Žnidarska, Jože Krapež – Pepče s Pristave in Amalija Bizjak – Malka iz Zadružniga. Besedila 
imajo izjemno jezikovno in etnološko vrednost, zato jih avtorica želi približati tudi drugim. Brigita Slejko poučuje na 
Srednji šoli Veno Pilon v Ajdovščini, v okviru pedagoškega dela sodeluje z Lavričevo knjižnico.  

VIPAVA, SREDA, 29. JANUARJA OB 19.00 
Za začetek leta 2020 pripravljamo dogodek posebne vrste s posebnima gostjama. Pesnica, pisateljica in strokovnjakinja 
na področju psihologije ALENKA REBULA TUTA bo s sodelavko in strokovnjakinjo na področju odnosov JOSIPO PREBEG 
na predavanju spregovorila o odnosu do novega leta. Poimenovali sta ga KAKO VZETI V ROKE SVOJE LETO? Drži, pravita 
prepoznavni gostji – novemu letu se je potrebno posvetiti, da bi v njem uresničili želje in cilje. Kaj si najbolj želimo 
graditi? In kako poskrbeti za osredotočenost nase? Kako poskrbeti za mir in ustvarjalno moč v vsakdanjem trušču 
obveznosti? Kako ostajati zvesti svojim ciljem? Kako poskrbeti za mir in ustvarjalno moč? Življenje je drugačno, če 
imamo v sebi prostor, v katerem negujemo svobodo izbire in tišino. V njem se rojeva naša sreča. Alenka Rebula Tuta bo 
govorila o negi vsakdanjosti in lepoti odločanja, Josipa Prebeg bo ponudila svoja spoznanja o učinku besede na realnost 
ter kontemplativni učinek. Vabljene in vabljeni! Vredno je! 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 13. januarja ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
TOREK, 21. januarja ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina 
SREDA, 15. januarja ob 10.00 - bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 20. januarja ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
SREDA, 22. januarja ob 9.45 – bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (14.1, 21.1. in 28.1.) ob 10.30 – bralna srečanja BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina 

URE PRAVLJIC
Pravljice v izvedbi dijakinj predšolske vzgoje SŠ Veno Pilon: 
AJDOVŠČINA: 2. sreda, 15.1.2020 ob 18.00
Pravljica po waldorfsko v izvedbi Vrtca Zlata ptica v sodelovanju z Waldorfsko šolo - Primorska:
AJDOVŠČINA: sreda (8., 22., 29.) ob 18.00, Klavdija Štrancar
VIPAVA: ponedeljek (6., 13., 20., 27.) ob 17.00, Marjeta Cejan
Pravljica v organizaciji KS Dobravlje:  
DOBRAVLJE: 11. in 25. 1. ob 10.00 


