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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

PRIMORCI BEREMO, DOGODKI SE VRAČAJO  
Marec je zadržano odprl vrata dogodkom, ki jih pripravlja Lavričeva knjižnica. V letu 2021 smo izpeljali skupno 76 
dogodkov, od tega 19 za odrasle uporabnike in 54 za mladino, trije so bili namenjeni enim in drugim. Vseh udeležencev 
je bilo 1.899, predlani 2.745, skoraj 8.000 je bilo dodatnih obiskovalcev pravljic na spletni strani. 

V zadnjem »običajnem« letu pred korono, torej v 2019, je knjižnica pripravila 387 dogodkov, ki jih izvaja v okviru 
svojega poslanstva podpore branju in spoznavanja knjižničnega fonda, vseživljenjskega učenja, razvijanja bralne kulture 
in drugih. Pravljice, nacionalni projekt Rastem s knjigo, Megakviz, delavnice, projekti, kot so Beremo s tačkami, Beremo 
v naročju staršev, obiski šol in vrtcev, razstave, poletne ustvarjalnice za otroke in literarni večeri, predstavitve knjig in 
avtorjev, predavanja in razstave, bralna srečanja, študijski krožki, obiski skupin s posebnimi potrebami, domovi starejših 
in VDC-ji, Poletavci – poletni bralci in Primorci beremo. Številke so spoštovanja vredne –  6.412 vseh udeležencev, od 
tega 3.666 mladih. 

Upajmo, da se bomo letos temu vsaj približali. Knjižnica vabi, da jo obiščete. V aprilu začne tudi projekt PRIMORCI 
BEREMO, saj veste, kajne? Pričakujemo vas! 
 

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, 5. APRILA, OB 18.30    
Avtorica knjige DEVICA, KRALJICA, VDOVA, PRASICA je pisateljica, publicistka in prevajalka ERICA JOHNSON DEBELJAK, 
Američanka, ki se je na začetku devetdesetih let preselila v Slovenijo, se poročila s pesnikom, esejistom in profesorjem 
ALEŠEM DEBELJAKOM ter poklic investicijske bančnice spremenila v pisateljskega. Po selitvi iz Amerike je nastala prva 
knjiga Tujka v hiši domačinov, tej so sledila dela Srečko Kosovel: Pesnik in jaz (2004), zbirka kratkih zgodb Tako si moj 
(2007), Forbidden Bread (2009) in Prepovedani kruh (2010) ter romana Antifa Cona (2012) in Tovarna koles (2015). 
Souredila in prispevala je poglavitni esej za hommage pokojnemu možu: Saj grem samo mimo – Razglednice Aleša 
Debeljaka (2018). Zadnja knjiga je nastala po tragični smrti soproga, bila je način, da preživi čas po izgubi. Ni le spomin 
soprogu, je tudi knjiga o vdovah v različnih kulturah, njihovi seksualnosti, o stereotipih o ženskah in avtorici sami. 
Avtorica je odkrita, dotika se stvari, ki so v slovenski družbi (še vedno) tabu. Devica, kraljica, vdova, prasica sodi v 
izpovedni avtobiografski žanr in je pripoved o travmi, preživetju ter vnovičnem vzniku spremenjene osebnosti. Z njo 
se bo pogovarjala IVANA SLAMIČ. 
Predstavitev smo pripravili v sodelovanju z Mladinsko knjigo Založbo.

VIPAVA, SREDA, 13. APRILA, OB 18.00     
Naša gostja bo LILIJANA HOMOVEC s svojo tretjo pesniško zbirko NARIŠI NEKAJ NAME. Njena prva zbirka Tako je je bila 
izdana v letu 2001. Druga, O sebi, je izšla v letu 2012, tretja pa v začetku 2022. Zdi se torej, da je izid zbirke na deset let 
nekakšen časovni vzorec. 
Trideset let, tri pesniške zbirke. Izbor besed, povezanih v poezijo. 
Kot je zapisal urednik JOŽE JANEŽ, Lilijana Homovec, ki je po poklicu učiteljica, uči na osnovni šoli v Črnem Vrhu nad Idrijo, 
službovala je tudi v Ajdovščini. Ne objavlja veliko, piše pa ves čas, dosledno in sistematično, nikakor pa ne eksplozivno 
čustveno. Ob izpovedovanju občutij skrbi in daje pozornost tudi obliki oz. formalni popolnosti, kjer raziskuje izrazne 
možnosti jezika in poezije same. Zbirka pesmi, ki je kot obe njeni predhodnici izšla pri Založbi Bogataj iz Idrije, ima od 
začetka do konca trdno izoblikovan način, ritem, sistem, okvir, metodo tvorjenja pesmi, ki temelji na aliteraciji.

NE PREZRITE! 
14. APRILA ZAČNO SREČANJA »BEREMO V NAROČJU STARŠEV«   
V aprilu bomo v knjižnici v Ajdovščini znova organizirali sklop srečanj za mlade starše na starševskem dopustu, na 
katerih se bomo pogovarjali o vstopu vaših otrok v svet pravljic, besed, številk, likovnega in glasbenega ustvarjanja. Pri 
tem nam bodo pomagali strokovnjaki z naštetih področij, ki smo jih povabili v goste. Na srečanje so vabljene mame, 
očetje in seveda otročički! 
Predvidenih je 8 srečanj, ki bodo potekala ob četrtkih dopoldne, zaključek bo 9. junija. Za informacije in prijave nam 
lahko pišete na: domoznanstvo@ajd.sik.si. Vabljeni!

BILKA JE ŠLA V KLASJE … 
Naš izvirni projekt Bralni izziv Lavričeve knjižnice  - BILKA se zaključuje. Naslove prebranih knjig vpišite v zgibanko (na 
voljo na spletu ali v naših enotah) in jih pošljite do 15. aprila. Nagrade čakajo. 

SEME ZA VAŠ VRT SI LAHKO IZPOSODITE
Čas je za sejanje na vrtu. Semena si lahko tudi izposodite v KNJIŽNICI SEMEN v osrednji knjižnici. Izposojeno seme 
vrnete, ko poberete svoj pridelek in vzgojite novo. 

BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
PONEDELJEK, 11. APRILA, ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
TOREK, 19. APRILA ob 9.00, SREČANJE OB KAVICI, študijski krožek, Ajdovščina
PONEDELJEK, 25. APRILA, ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina

Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 


