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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PODČRTANO
DAN KULTURE IN SIMBOLIKA NEKEGA PRAZNIKA

V dneh okoli 8. februarja se vrstijo sporočila o pomenu in dometu Dneva kulture. Veliko jih povzdiguje »kulturo« na nič
manj kot na temeljni gradnik in ponos naroda, temu primerno je izpostavljen simbolni pomen Prešernovega rojstnega
dne. In nasprotno – ko soočijo lepe besede z resničnostjo, drugi kritično menijo, da je simbolika prazna beseda, od
katere kultura pač ne more živeti in še manj cveteti. Treba se je strinjati, da izpostavljanje zgolj simbolne vrednosti ne
prinese denimo nove Narodne in univerzitetne knjižnice, niti ne razloži, zakaj je narodovi samobitnosti bliže vojaška
navzočnost na tujem in podobno. Vznesenost res ni primerna, če v področje družbe, ki naj bi bilo celo usodno za narod,
vlagamo premalo, da bi zacvetelo v vsej pojavnosti.
Toda po drugi strani ne smemo pozabiti, da nas simbolika zmore nagovoriti k obisku razstave, koncerta, gledališča,
knjižnice … V tem je njena tvorna moč. Čeprav simbolično, nas Prešernov dan vabi, da prestopimo pragove vsakdana!
Da tudi na ta način okrepimo kulturo medsebojnih odnosov. V našem okolju diši veliko cvetov – v mesecu dni, februarju,
bodo mogoče vzniknile nove zamisli, kako posaditi nova semena, da bodo zrasli v veselje vseh.
Čestitamo k prazniku in vabimo, da se udeležite katerega od dogodkov. Dodajamo čestitko SIMONI SEMENIČ za
nagrado modra ptica, ki jo je prejela za mladinski roman Skrivno društvo KRVZ!

NDP

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 11. FEBRUARJA OB 18.30

V knjigi S SRCEM NA POT V NJIHOV IN NAŠ ČAS so po besedah avtorice MAGDE SEVER iz Ajdovščine zapisane zgodbe
življenja njenega očeta JOŽEFA KETEJA in tete IVANKE ČOHA. V prvem delu Jaz v tebi so zapisi iz dnevnika, pisma in
dopisnice njenega očeta v času druge svetovne vojne (od septembra 1943 do marca 1945), ko je bil interniran v
delovnem taborišču v Nemčiji. Iz njih veje skrb za mlado družino, ki jo je moral zapustiti, opisati jim skuša življenje v
tujem kraju in vlivati vero in upanje na skorajšnjo rešitev. Drugi del Ona v meni pa govori o življenju avtoričine tete
(dočakala je 103 leta), kot ga je razkrivala nečakinji ob obiskih. Z veliko mero tenkočutnosti in spoštljivosti je opisan
čas, v katerem sta živela Jožef in njegova sestra Ivanka, njune stiske in srečo, pomanjkanje, negotovost in strah, močne
čustvene vezi in trdno vero, ki so povezovali 11 preživelih otrok v otroštvu in še potem, ko so si ustvarili svoje družine.
Magda Sever je z zapisom poskrbela, da bodo zgodbe tata Jožefa in tete Ivanke za vedno ostale v spominu njunega
številnega potomstva in sorodstva.

VIPAVA, PONEDELJEK, 17. FEBRUARJA OB 18.30

Predavanje KAKO RAZUMETI IN PREŽIVETI Z MLADOSTNIKOM? je drugo iz ciklusa treh srečanj s strokovnjakinjo s
področja relacijske družinske terapije mag. MOJCE DRNOVŠEK. Prvo smo pripravili v Ajdovščini.
Mladostništvo je zapleteno življenjsko obdobje, ki je izziv tako za mladostnika kot za starše. Na predavanju bomo
spoznali bistvene spremembe pri mladostnikih in odkrivali, kaj potrebujejo, kako jim lahko odrasli pomagamo,
hkrati pa ne izčrpamo sebe samih in ne postavimo pod vprašaj partnerskega odnosa. Kako lahko ohranimo odnos z
mladostnikom, mu postavimo meje, hkrati pa ne pozabimo nase in na partnerski odnos. Je to sploh mogoče? Gostja
deluje v Vzgojnem zavodu Planina, kjer dela z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter opravlja
prakso kot specializantka zakonske in družinske terapije v Ajdovščini.

AJDOVŠČINA, TOREK, 25. FEBRUARJA OB 18.30

Knjiga MEDICINA JE PADLA NA GLAVO, ki jo podpisuje dr. TOMAŽ MAKOVEC, govori o nekaterih zamolčanih, toda
perečih problemih sodobne psihiatrije. Kljub napredku v nevroznanosti še ne vemo, kakšna je biološka, nevrokemična
oziroma nevrofiziološka podlaga duševnih motenj in ne, kaj so vzroki in kaj posledice motnje. Poznamo številna
zdravila za zdravljenje duševnih motenj, pa ne vemo, kako delujejo. Avtor se predvsem loteva vprašanja medikalizacije
z antidepresivi, problematizira njihovo vse širšo uporabo in poudarja, da je nekritična uporaba zdravil nesmiselna
in nepotrebna. Brez olepševanja opiše, kako postopki registracije omogočajo, da se kot učinkovita zdravila na trgu
pojavljajo preparati , ki so v študijah statistično sicer bolj učinkoviti od placeba, toda klinično ta razlika ni pomembna- z
drugimi besedami, smiselnost jemanja teh zdravil je vprašljiva. Dr. Tomaž Makovec je doktoriral na področju biokemije,
zaposlen je na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Pogovor bo vodil BOJAN BIZJAK.

NA KRATKO

AJDOVŠČINA, SREDA, 26. FEBRUARJA – slikanica METULJČEK CEKINČEK

V sredo, 26.2. ob 18.00 vabimo otroke na nekoliko drugačno uro pravljic. Predstavili bomo slikanico METULJČEK
CEKINČEK z izbranimi otroškimi pesmimi Janeza Bitenca. Slikanico je z ilustracijami, ki bodo tudi na ogled, opremila
domačinka KARMEN BAJEC. Srečanje bo popestrila glasbena skupina Frodo and The Suzukies. Zabavno bo!

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 27. FEBRUARJA – predavanje za starše in strokovne delavce

Strokovni sodelavci zavoda CIRIUS Vipava bodo v sodelovanju s knjižnico pripravili sklop petih predavanj VZGOJA –
NAŠA, VAŠA, MOJA za starše šolskih otrok in za strokovne delavce drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Predavanja
bodo enkrat v tednu v popoldanskem času v knjižnici v Ajdovščini in bodo brezplačna. Trajala bodo 1 uro.
Prvo predavanje bo v četrtek 27. februarja ob 18.30, nosi pa naslov VARNA NOŠNJA ŠOLSKE TORBE.

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI

PONEDELJEK, 10. februarja ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
SREDA, 12. februarja ob 10.00 – bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava
PONEDELJEK, 17. februarja ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 18. februarja ob 9.00 – študijski krožek KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI, Ajdovščina
SREDA, 19. februarja ob 9.45 – bralno srečanje, DSO – Dom starejših občanov Ajdovščina
VSAK TOREK (4., 11., 18. in 25. februar ob 10.30 – bralna srečanja BEREMO s ŠENTom, Ajdovščina

URE PRAVLJIC

Pravljica v izvedbi Lavričeve knjižnice Ajdovščina:
AJDOVŠČINA: sreda (5., 12., 19. februar) ob 18.00, Klavdija Štrancar. 26. 2. – Metuljček Cekinček
VIPAVA: ponedeljek (3., 10., 24. februar) ob 17.00, Marjeta Cejan
Pravljica v organizaciji KS Dobravlje:
DOBRAVLJE: 1., 15. in 22. februar ob 10.00

