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URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice bodo otroci lahko prisluhnili od sredine septembra dalje.
Priporočamo otrokom od 4. do 7. leta starosti. 

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
Za Lavričevo knjižnico je bogato polletje. Pripravili smo sejem knjig, zaključevali bralna srečanja, študijske krožke in 
projekte, začeli projekt PRIMORCI BEREMO 2022 in poletni bralni projekt za otroke in mlade POLETAVCI – POLETNI 
BRALCI ter NAJPOLETAVCI: zgibanke so na voljo v vseh naših enotah. Gostili smo Gledališče Bičikleta, pripravili Večer 
kamišibaja, v Ajdovščini je na ogled razstava glasila Srednje šole Veno Pilon IZVIR, ob kateri opozarjamo še na druga 
domača glasila (Iskre, Colski časnik, Vipavski glas), digitalizirana v sodelovanju severnoprimorskih knjižnic. 

V juliju in avgustu Lavričeva knjižnica in njene enote obratujejo po POLETNEM URNIKU, z izjemo enote Dobravlje, ki je 
odprta ob sobotah vse leto. Urniki so objavljeni v obvestilih in na spletni strani. 

Kljub temu knjižnica ni povsem »na dopustu«. Zabavno bo predvsem za otroke in mlade. Obiskale nas bodo ZVERINICE Z 
ROBA GOZDA Julijane in Marije Božič. Otroci bodo v okviru Zavoda BETA v treh zaporednih petkih pomagali pri barvanju 
knjižnične ograje. Pod orehi ob Hublju v času odprtosti knjižnice vabi tudi KNJIŽNICA OB HUBLJU. Na vas nismo pozabili 
niti na letnem kopališču v Ajdovščini – čtivo za otroke in odrasle najdete ob vhodu. ŽELIMO VAM PRIJETNO POLETJE! 
 

AJDOVŠČINA
PON., TOR., PET.: 10.00-18.00 
SRE., ČET.:   8.00-16.00 
SOB.:   ZAPRTO 

PODNANOS
ČET.: 13.00-18.00   MALICA.: 14.00-14.30

POTUJOČA KNJIŽNICA
V juliju in avgustu ne obratuje! 

DOBRAVLJE
SOB.:   8.00-12.00

VIPAVA:
PON., PET.: 9. -15.   MALICA.: 11.30-12.00
TOR., SRE.: 12.-18.  MALICA.: 13.30-14.00 
ČET.: ZAPRTO
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DOGODKI
AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 7. JULIJA OB 9.30      
Otroke in tudi starše vabimo na predstavitev knjige ZVERINICE Z ROBA GOZDA akademske slikarke JULIJANE BOŽIČ in 
njene mame MARIJE BOŽIČ, upokojene učiteljice iz Ajdovščine. Knjigo smo v Lavričevi knjižnici sicer že predstavili, toda 
le za številčno omejeno udeležbo šolskih skupin, zato je dogodek prva zares prava predstavitev široki javnosti. 

Julijana je naslikala serijo devetih ilustracij v formatu 50×70 ter 100×70 cm, v tehniki akril in svinčnik na papirju. Marija 
je ob dolgoletnih izkušnjah poučevanja in dela z otroki na Julijanine motive napisala kratke pravljice, ki so nastajale 
pretežno med karanteno leta 2020. Zgodbice nam prikazujejo gozdne živali, ki so prispodobe ljudi, hkrati so tudi drobne 
pripovedi iz sveta zverinic. Knjiga je izšla v samozaložbi s finančno pomočjo Občine Ajdovščina, namenjena je otrokom 
1. in 2. razreda, njeno sporočilo pa na poseben način nagovarja tudi odrasle. 

Predstavitev bo na letnem vrtu knjižnice. 

AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 21. JULIJA OB 9.30         
Julij zaokrožujemo s STOP-MOTION DELAVNICO, v kateri bodo otroci izdelali risano animacijo. Vodila jo bo REBEKA 
REHAR. Rebeka je v knjižnici že vodila takšno delavnico – nastala je animirana zgodbica, ki jo je ustvarila s skupino 
mladih in je na ogled na naši spletni strani. 
Zaradi lažje priprave delavnice prosimo za vnaprejšnje prijave do 14. julija v enotah knjižnice ali na e-naslov  ajdovscina@
ajd.sik.si oz. na telefon (05) 36-44-250.  Delavnica je sicer brezplačna.

NA KRATKO
AJDOVŠČINA, PETEK, 1., 8. IN 15. JULIJA   
Zavod BETA bo del svojih poletnih aktivnosti tudi letos izpeljal v sodelovanju z Lavričevo knjižnico. Udeleženci poletnih 
delavnic bodo v juliju trikrat obiskali osrednjo knjižnico. Prebrali bodo pravljico, v kateri nastopajo barve, in se o barvah 
tudi pogovarjali, reševali bodo kviz, pod vodstvom mentorjev pa bodo vzeli tudi čopiče ter pomagali pri barvanju ograje 
pred knjižnico in na dvorišču … 

Zabavno bo! 

NE PREZRITE!
VIPAVA - POSEBEN POLETNI BRALSKI MENU!    
Se težko odločite, katero knjigo bi brali na plaži ali na potovanju? Da bi vam odločitev olajšali, vam sodelavki MARTINA 
in VALENTINA iz naše enote v Vipavi svetujeta: 
»Pustite se presenetiti! V knjižnici Vipava smo pripravili posebno knjižno ponudbo KO ZADIŠI PO KNJIGAH: RAZVAJAJMO 
NAŠE BRBONČICE. Ponujamo vam tri menije:
- klasični nedeljski meni s ponudbo klasičnih romanov,
- meni za drzne po duši s ponudbo modernih romanov,
- lahki meni za ne preveč lačne z lahkotnimi romani. 
Vsi trije meniji ponujajo predjed, glavno jed in sladico ali »cukrček za dušo«. Član lahko izbere celoten meni ali le njegov 
del (predjed, glavno jed ali cukrček), sodeluje torej lahko večkrat.

POZOR: poletni meni je namenjen tudi telesu! Če do 10. septembra oddate priloženi listič ali več (glede na število 
prebranih knjig), lahko sodelujete v žrebanju za nagrado - tokrat za pravi okusen meni v gostilni oziroma restavraciji. 
Dober tek! 

NAPOVED
V prvi polovici septembra pričnemo z novo sezono DELAVNICE KREATIVNEGA PISANJA, ki bodo potekale pod 
mentorstvom pisatelja BOJANA BIZJAKA. Prijave do 16. septembra. Za informacije glede prijave in načina dela nam 
sledite na naši spletni strani, na obvestilih in v medijih od konca julija dalje! 


