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URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice lahko otroci prisluhnejo od 8. marca 2022 dalje.
Priporočamo otrokom od 4. do 7. leta starosti. 
AJDOVŠČINA:  sreda ob 18.00
VIPAVA:  torek ob 17.00
PODNANOS:  četrtek ob 10.45, samo za vrtec (mehurček)
DOBRAVLJE:  sobota,ob 10.00, v skladu z dogovorom s KS
POTUJOČA KNJIŽNICA  – na izbranih postajališčih po objavljenem razporedu

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

KNJIGA – MOČNEJŠA OD KOVIDA!
Dve leti! je trajala pandemija, ki je na planetu pustila težke zdravstvene, družbene, psihološke, tudi politične posledice; 
ne pozabimo na države, v katerih so ljudje brez cepiva umirali veliko bolj. Epidemija v doslej znani obliki se izteka, 
upajmo vsaj. Pomlad prinaša upanje, da bo to tudi res. Lavričeva knjižnica je v teh dveh letih izumljala vedno nove 
načine, da je knjiga – kulturna dobrina brez primere – našla pot do ljudi. Poti so bile pisane: med policami, izven njih, 
izven knjižnice, skozi okno, čez ograje, na dom, skozi razkuževanje v roke drugega bralca, v vrečkah, z rokavicami. Z 
masko pač še vedno …. Hvaležni smo zdravstvenim delavcem, da so bili z nami skozi neprijazne čase. Toda hvala tudi 
vsem knjižničarkam in knjižničarjem naše države in sveta, da je knjiga vedno znova dosegla bralce! In da so tu še naprej, 
da pravljice znova popeljejo otroke v svet domišljije, kjer pravica vedno zmaga. In da bodo odrasli sledili predstavitvam 
novih knjig, se srečevali z avtorji. 

Knjižnica z novim elanom vabi med police in na dogodke! Odprla je tudi prav posebno knjižnico: Knjižnico semen. 

In še odlična vest: Lavičeva knjižnica je v Vipavi in Podnanosu s podporo Občine Vipava podaljšala čas odprtosti za 
uporabnike. 
 

AJDOVŠČINA
PON., TOR., SRE., PET.: 9.00-18.00 
ČET.:   10.00-18.00 
SOB.:   8.00-13.00 

PODNANOS
TOR.: 9.00-14.00    MALICA.: 11.00-11.30
ČET.: 13.00-18.00   MALICA.: 14.00-14.30

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., TOR., SRE., ČET.: 11.00-17.00
MALICA.: 13.30-14.00
PET.: 11.00-15.00 
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Za vstop v knjižnico in udeležbo na dogodkih v zaprtem prostoru je potrebna maska. Vsi uporabniki 
knjižnice in njene opreme si ob vstopu razkužijo roke, kar velja tudi ob izhodu. 

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 22. MARCA, OB 18.30    
Knjiga PETA OLIMPIJADA je izpoved o najpomembnejši preizkušnji na progi življenja, s katero se je soočila nekdanja vrhunska 
biatlonka TADEJA BRANKOVIČ. To je pripoved o poledenelem terenu brez smučin, na katerem se je udeleženka štirih zimskih 
olimpijskih iger po diagnozi raka na prsih soočila z negotovostjo zdravljenja, ločitvijo, žalostjo in jezo. Kot pravi sama: »Tečem 
najpomembnejšo tekmo v življenju, kjer moram osvojiti zlato olimpijsko medaljo. Zavedam se, da je pot zdravljenja raka vselej 
negotova, a vem, da me vztrajnost in sposobnost soočanja s težavami, pridobljena v športu, rešujeta. Vem, da zmorem, vem, 
za kaj se borim in kaj me življenje s svojimi preizkušnjami uči. Samo eno – da je lepo in da ga je vredno živeti vsak dan sproti ter 
da je na koncu vsakega tunela svetloba in upanje. A le močno je treba verjeti. Ob soočenju z boleznijo sem začela pisati. Svojo 
življenjsko zgodbo, ki res ni običajna in je prepletena z veliko čustvi, strahu in nemira, a tudi upanja in optimizma, prelivam v 
knjigo. Naslovila sem jo »Peta olimpijada«. Pišem jo zase in za druge. Z namenom ozaveščanja in spoznanja, kaj je v življenju 
res vredno in pomembno, in kot del svoje terapije.«

AJDOVŠČINA, TOREK, 29. MARCA, OB 18.30     
Naši gostji bosta pesnica LIDIJA GOLC, ki se bo predstavila z zbirko KAKOR 
ROKE V OBJEM, in likovna ustvarjalka SILVA KARIM, ki je knjigo pesmi 
ilustrirala. Lidija Golc, s koreninami na avstrijskem Koroškem, je profesorica 
slovenskega in ruskega jezika. Njeni poslanstvi sta družina in poklic 
profesorice, ki ga dopolnjujejo pisanje učbenikov in strokovnih besedil. 
Posebno mesto v njenem življenju imajo film, glasba in planine, še posebej 
literatura, v katero je posegla tudi kot avtorica. Doslej je izdala pet pesniških 
zbirk. 

Najnovejšo, Kakor roke v objem, je ilustrirala Ajdovka Silva Karim, 
prepoznavna likovna ustvarjalka na različnih poljih vizualne umetnosti. 
Likovno se izraža kot slikarka, kiparka, ilustratorka, keramičarka. Med drugim 
je ilustrirala knjigo za otroke Nace ima dolge tace. Deluje tudi kot likovna 
pedagoginja. Kot slikarka in kiparka je sodelovala na številnih razstavah, 
ilustrirala je več knjižnih del za otroke, med njimi je posebej znana knjiga 
Nace ima dolge tace, pa tudi knjige za odrasle. Ilustracijo zadnja leta tesno 
povezuje z udejstvovanjem v kamišibaj gledališču. 
Pesniško zbirko bomo predstavili ob glasbeni spremljavi Urške Sajovic. Nekaj 
ilustracij bo na ogled v knjižnici, druge si bo mogoče ogledati ob projekciji. 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 7. MARCA, ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 21. MARCA, ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina

Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 


