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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.  ZAKLJUČEK 31. MAJA!
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! 
POLETNI URNIK 
S 1. JULIJEM!

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH

PODČRTANO
V prvi polovici junija se poslavljajo naša redna bralna srečanja, kot so študijski krožek Knjižna srečanja ob kavici in tista 
v Varstveno-delovnih centrih in domovih starejših. Zaključujejo se tudi projekti, med njimi Beremo v naročju staršev in 
Ure pravljic. 

V juniju pa vabimo na zadnjega od kulturnih dogodkov za odrasle v Ajdovščini, in sicer na predstavitev romana Jagode 
Bojana Bizjaka, žal nam je predvideni dogodek v Vipavi padel v vodo. V Ajdovščini bo povabilo otroke na letni vrt 
Gledališče Bičikleta. Predvsem njim je namenjen tudi predpočitniški Večer kamišibaja. Naj opozorimo na razstavo 
glasila Srednje šole Veno Pilon Izvir, ob kateri opozarjamo na digitalizacijo tudi drugih domačih glasil (denimo Isker 
Colskega časnika, Vipavskega glasa). 

Junija znova pričenjamo poletno bralno akcijo, v kateri vabimo otroke do 13 let, da se pridružijo Poletavcem – poletnim 
bralcem, mladino do 16. leta pa Najpoletavcem. Vabimo vas, da poletje preživite v družbi svojih najljubših knjig, revij, 
časopisov. Vse čaka super nagrada in super navada: branje in majica ter ostale nagrade sponzorjev. Bralne zgibanke so 
na voljo v vseh naših enotah. Najpoletavci mnenje o prebranem oddajo preko spletne strani.
 

POMEMBNO OBVESTILO! S 1. julijem Lavričeva knjižnica v vseh svojih enotah uvaja poletni urnik. 
Oglejte si ga na naši spetni strani in na obvestilih.

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, TOREK, 7. JUNIJA, OB 19.00    
Na letnem vrtu bomo predstavili JAGODE, osemnajsti roman domačina, pisatelja iz Ajdovščine, BOJANA BIZJAKA. Glavni 
junak romana je profesor matematike in slavist zrelih let, ki doživi življenjski zlom. Po vrnitvi z zdravljenja v sebi premleva 
zgodbe svojega življenja in zgodbe iz psihiatrične bolnišnice. 
Pogled mu ves čas uhaja na sosednji blok, v katerem živi ovdovela prijateljica. Čeprav je bil z njo poročen njegov 
prijatelj, je bila celo življenje njegova skrita simpatija. Zgodba se dogaja in tudi zaplete v enem samem dopoldnevu, ko 
se glavni junak odloči, da bo prijateljico obiskal. Kupi jagode in rože, vendar ga je z darilom že nekdo prehitel … Pogovor 
o knjigi in svoje vtise o njej bo podal PETER KRKOČ, pevec skupine Skalp. Prebral bo tudi nekaj odlomkov in avtorju 
zagotovo zastavljal izzivalna vprašanja. Peter Krkoč je pronicljiv bralec in tudi sam že spreten pisec. 

AJDOVŠČINA, PONEDELJEK, 20. JUNIJA, OB 19.00 
Kamišibaj* gledališče ima v Sloveniji številne privržence, saj s kratkimi, narisanimi zgodbami in živo pripovedjo 
navdušujejo vse generacije, od otrok do starejših. Članice severnoprimorske sekcije kamišibaj gledališča so redni gostje 
Lavričeve knjižnice, tudi 20. junija bomo tako povabili na letni vrt knjižnice več kot 10 zgodb. 
Večer je namenjen predvsem otrokom, seveda pa so narisane zgodbe vedno privlačne, poučne in simpatične tudi za 
njihove starše, stare starše, tete in strice. 
V Sloveniji imamo tudi državni festival kamišibaja, ki se bo letos septembra odvijal v Beli krajini. Večer v Lavričevi 
knjižnici sodi med selekcijske dogodke, zato bodo ob pripovedovalcih z območja Primorske tudi pripovedovalci od 
drugod. 
S tem malim gledališčem, ki je nastalo na Japonskem, se ukvarjajo igralci, lutkarji, učitelji in vzgojitelji. 

* Kamišibaj (kami = papir, šibaj = gledališče) je oblika pripovedovanja zgodb ob slikah, vloženih v lesen okvir, ki 
predstavlja oder. Pripovedovalec menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kamišibaj omogoča prikaz različnih 
žanrov in nagovarja različno publiko: z njim pripovedujemo tako pravljice, basni, mite in legende kot tudi krajše zgodbe, 
poezijo pa tudi izštevanke, uganke, pregovore. 

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA IN ŠTUDIJSKI KROŽKI
SREDA, 1. JUNIJA, OB 10.00, bralno srečanje, DSO - Dom starejših občanov Ajdovščina 
ČETRTEK, 2. JUNIJA, ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
SREDA, 8. JUNIJA OB 10.00, bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava 
ČETRTEK, 9. JUNIJA, ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV  - zaključek, Ajdovščina 
SREDA, 8. JUNIJA, ob 18.00, GLEDALIŠČE BIČIKLETA, predpočitniški dogodek za otroke in starše, Ajdovščina 
ČETRTEK, 16. JUNIJA, ob 10.00, KNJIGOŽUR, zaključni dogodek za Varstveno delovna centra - VDC Ajdovščina in Vipava 
TOREK, 21. JUNIJA, ob 9.00, KNJIŽNA SREČANJA OB KAVICI  - zaključek, študijski krožek, Ajdovščina 
SREDA, 22. JUNIJA OB 10.00, bralno srečanje, Center PRISTAN Vipava 

Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani! 


