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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
Lavričeva knjižnica je z marcem ob rednih delavnicah in projektih za otroke in mladino ter posebne skupine obudila 
pripravo rednih dogodkov tudi za širšo javnost. V maju želimo opozoriti na skupno razstavo Lavričeve knjižnice in 
Pilonove galerije STANISLAV BAČAR (1938-2012), iskalec biserov med knjigami. 

Odprli jo bomo ob 10. obletnici smrti uglednega bibliofila in zbiratelja Stanislava – Staneta Bačarja, na dan praznika 
Občine Ajdovščina. Ob tej priložnosti si bo mogoče ogledati izbor starih in redkih tiskov ter prvotiskov slovenskih 
pesnikov in pisateljev iz zasebne Bačarjeve knjižnice. Izbor najbolj zanimivih knjig sta pripravili bibliotekarki FRANKA 
KOREN in MARIJA BAJC. Med njimi so Vinoreja, Sveti priročnik Janeza Svetokriškega ter pridige drugih najbolj znanih 
baročnih piscev, Rerum moscoviticarum (v slovenskem prevodu Moskovski zapiski) Sigismunda Herbersteina – 
»odkritelja Rusije«, opozarjamo na prvo medicinsko knjigo slovenskega avtorja Marka Gerbca, na prvo znanstveno-
kritično obravnavo slovenske zgodovine Antona Tomaža Linharta, na Zgodovino Rima, ki obstaja v Sloveniji v le dveh 
izvodih. Ogleda vreden je Bukvar, slovar oglate glagolice pa še kaj. Razstavo bomo odprli v četrtek, 5. maja 2022, ob 17. 
uri v Pilonovi galeriji Ajdovščina. Vaš ogled bo poklon obsežnemu bibliofilskemu delu Staneta Bačarja. 
 

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. 

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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KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 5. MAJA, OB 17.00    
Skupna razstava STANISLAV BAČAR (1938-2012), iskalec biserov med knjigami, ki jo pripravljata Lavričeva knjižnica in Pilonova 
galerija Ajdovščina, predstavlja odličen kulturni uvod v slovesnost ob prazniku Občine Ajdovščina, 5. maju. Odprli jo bomo ob 
10. obletnici smrti uglednega bibliofila, ki je ustvaril izjemno knjižnico starih in redkih tiskov. Med njimi so vredne posebne 
pozornosti knjige, katerih avtorji izhajajo iz Vipavske doline, kot so Matija Vertovec, Janez Svetokriški, Sigismund Herberstein. 
Opozarjamo tudi na prvotiske slovenskih pesnikov in pisateljev, nekateri med njimi nosijo podpis avtorja, kar jim daje posebno 
vrednost. Knjižne redkosti, kot jih je mogoče videti le redko! Odprtju razstave v Pilonovi galeriji ob 17. uri sledi občinska 
slovesnost ob 18.00 na Lavričevem trgu, v primeru slabega vremena pa v Dvorani prve slovenske vlade. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 17. MAJA, OB 18.30      
Lavričeva knjižnica Ajdovščina je projekt Primorci beremo 2021, ki ga je sofinancirala Javna agencija za knjigo – JAK, zaključila 
zelo uspešno, čeprav zaradi epidemije nismo pripravili zaključnega dogodka. Zato pa za popotnico projektu PRIMORCI 
BEREMO 2022, ki je že začel, pripravljamo pogovor z ilustratorko mlajše generacije ANO MARAŽ. Ana Maraž je bila vključena 
v lanski projekt kot avtorica ilustracij v knjigi Božaj veter: pesmi za mlade, pesnika in pisatelja Miroslava Košute. Za svoja dela 
je leta 2014 prejela priznanje Hinka Smrekarja na 11. bienalu slovenske ilustracije, 2021 pa nagrado v kategoriji najboljše 
knjižne ilustracije – ILUSTROFEST v Beogradu. 

V bralni seznam Primorci beremo 2022 je vključenih 88 naslovov slovenskih avtorjev, med njimi je roman Bojana Bizjaka 
Bonisimo, pesniška zbirka Inge Novinc O ljubezni in ljubezni ter literarni dnevnik Teža življenja Eneje Kobal. 

AJDOVŠČINA, 24. MAJA, OB 18.30  
H kulturnemu utripu tradicionalnih prireditev Ajdovščina v maju bo prispevala tudi Lavričeva knjižnica, ki pripravlja več 
dogodkov. Od 15. ure dalje bo pred knjižnico v Ajdovščini potekal sejem knjig, ki jih bodo ponudile slovenske založbe. 
Istočasno bo na voljo bogata izbira knjig po ugodnih cenah iz knjižnične Bukvarne. 
Ob 18.30 pa vabimo na naš letni vrt na VEČER KRIMINALK s TADEJEM GOLOBOM. Z večkrat nagrajenim avtorjem kriminalk 
o kriminalistu Tarasu Birsi, po katerih je nacionalna RTV hiša posnela gledane nadaljevanke,se bo pogovarjala JEDRT JEŽ 
FURLAN. Pogovor se bo vrtel tako o pisanju kriminalk kot o manj svetlih plateh družbe, ki so podlaga zanje. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 31. MAJA, OB 19.00 – Dvorana prve slovenske vlade   
Mag. VLASTA LOKAR LAVRENČIČ je magistrirala na oddelku za Glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani. Poleg 
poučevanja na srednji vzgojiteljski šoli v Ajdovščini se je posebej posvečala tudi poučevanju tamburic na OŠ Draga Bajca 
v Vipavi in tako oživila zanimanje za ta inštrument, ki je botrovalo nastanku dveh tamburaških društev v Vipavi, najprej 
Kulturnemu društvu Vipavski tamburaši in kasneje Glasbenemu društvu Tamburjaši. Z obema orkestroma je osvajala 
najvišja priznanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih, snemala zgoščenke in nastopala na koncertih doma in v tujini. 
Prepoznavna mentorica, dirigentka in glasbena pedagoginja je tudi direktorica Glasbenega zavoda Hrabroslava Otmarja 
Vogriča iz Vipave, ki ga je ustanovila z namenom izobraževanja in kulturnega delovanja. V okviru zavoda izvaja program 
tamburaške šole, katere kvaliteto poučevanja dokazujejo tudi priznanja na državnem tekmovanju TEMSIG. Poleg organizacije 
in izvajanja glasbenih seminarjev in koncertov se ukvarja tudi pisanjem strokovne literature. Leta 2004 je skupaj z Hanzijem 
Gabrielom napisala knjigo Po sledeh tamburaštva na Koroškem, ki je izšla pri KKZ v Celovcu. Leta 2013 je JSKD izdal njen prvi 
učbenik za tamburice, v maju letošnjega leta pa sta izšli dve zbirki njenih otroških pesmic s klavirsko spremljavo MALA ŽABA 
SREDI MLAKE in KAJ BI LE PTIČICA, ki jih je uglasbila na besedila priznanih slovenskih pesnikov in pesnic. Ob tej priložnosti 
pripravlja Glasbeni zavod H. O. Vogriča iz Vipave ob sodelovanju Lavričeve knjižnice, Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina promocijski koncert, na katerem bodo del objavljenih pesmi predstavili 
Otroški pevski zbor OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, podružnica Lokavec, dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, tamburaška 
skupina Glasbenega društva Tamburjaši ter operna solista Gaja Sorč in Jure Počkaj ob klavirski spremljavi Mojce Lavrenčič.

VIPAVA
Datuma dogodka v Vipavi nam do oddaje napovednika v tisk ni uspelo uskladiti. Sledite nam na spletni strani www.ajd.sik.si. 

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
ČETRTEK, 5. MAJA, ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
PONEDELJEK, 9. MAJA, ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
ČETRTEK,12. MAJA, ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
PONEDELJEK, 16. MAJA, ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina
TOREK, 17. MAJA, ob 9.00, SREČANJE OB KAVICI, študijski krožek, Ajdovščina 
ČETRTEK, 19. MAJA, ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
ČETRTEK, 26. MAJA, ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 


