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URE PRAVLJIC
Pravljicam v izvedbi naše knjižnice lahko otroci prisluhnejo od oktobra 2022 do konca aprila 2023.
Priporočamo otrokom od 4. do 7. leta starosti. 
AJDOVŠČINA:  sreda ob 18.00. Izvaja Klavdija Štrancar, vsako tretjo sredo v mesecu pa dijakinje predšolske vzgoje Srednje

 šole Veno Pilon Ajdovščina
VIPAVA:  torek ob 17.00. Izvaja knjižnica, vsak tretji torek v mesecu pa dijakinje predšolske vzgoje Srednje šole Veno

 Pilon Ajdovščina
PODNANOS:  četrtek ob 10.45
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
ŽLAHTNI KNJIŽNI DOGODKI!   
Najprej čestitka Poletavcem in Najpoletavcem – našim mladim bralcem! Projektu spodbujanja branja osnovnošolcev 
med počitnicami se je pridružilo več kot 320 mladih. 

Z nekaj zamude smo novost – »paketnike« dali v uporabo. Z njimi želimo omogočiti prevzem rezerviranih knjig tudi v 
času, ko knjižnica ne obratuje. Vabimo vas, da novost preizkusite - pomagali vam bomo. Po en paketnik smo namestili v 
Vipavo in Podnanos, devet jih je v Ajdovščini. 

V oktobru ponujamo predstavitev knjige Ognjeni obroč MARIJA ČUKA (Trst). Nesmrtni kamen je naslov knjige 
BOŽIDARJA PREMRLA, v kateri piše o kamnarskih mojstrih gornje Vipavske doline – predstavili jo bomo v Vipavi in v 
Ajdovščini. V Vipavi gostimo arheologa TOMISLAVA KAJFEŽA in VESNO KAMIN KAJFEŽ, ki sta z ilustratorjem JURETOM 
ENGELSBERGOM ustvarila odlično slikanico Jure in mumija. Sledi še zbornik KO SO JEČALI TEČAJI EVROPE, posvečen 
Dragu Bajcu, pesniku in novinarju iz Vipave ter njegovim tigrovskim sodelavcem. Knjigo je uredil GORAZD HUMAR. 

NE PREZRITE: novo knjigo Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij. Veno Pilon med podobo in besedo (Miklavž Komelj, 
Irene Mislej) bomo predstavili 8. novembra v Ajdovščini! 

Covid je spet tu. Pazimo nase in na druge. Razkužujmo si roke, nadenimo si obrazno masko, tudi zaradi prehladnih 
obolenj. Škodovati nam to ne more, lahko pa nam koristi, še posebej v zaprtih prostorih, kakršen je knjižnica.

AJDOVŠČINA
PON., TOR., SRE., PET.: 9.00-18.00 
ČET.:   10.00-18.00 
SOB.:   7.00-12.00 

PODNANOS
TOR.: 9.00-14.00    MALICA.: 11.30-12.00
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
Za vstop v knjižnico in udeležbo na dogodkih v zaprtem prostoru priporočamo masko. Uporabnike knjižnice 
prosimo, da si ob vstopu in izstopu razkužite roke.

AJDOVŠČINA, TOREK, 11. OKTOBRA OB 18.30   
Pesnik in pisatelj MARIJ ČUK iz Trsta je v letu, ko smo zaznamovali 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu, napisal 
knjigo ČRNI OBROČ. Knjiga je prvi romaneskni opis zločinskega dejanja, s katerim je začel fašizem genocidni pohod nad 
Slovenci. Avtor v romanu prikazuje okoliščine, v katerih je prišlo do požiga, opisani so kraji in resnični ljudje tistega časa, 
od fašističnega veljaka Francesca Giunte do slovenskih narodnjakov, ki so kljubovali raznarodovanju in nasilju ter bili zato 
kaznovani. Čukov Črni obroč je napisan v hitrem ritmu in prepleta številne usode in osebne tragedije, odkriva zanimive 
zgodovinske okoliščine in objektivna dejstva, kar nadgrajuje z literarno fikcijo. Ob literarni vrednosti ima Črni obroč tudi 
izjemno družbeno in ozaveščevalno moč. Za delo, ki je prevedeno tudi v italijanščino, je avtor prejel več uglednih priznanj in 
nagrad; le dan pred predstavitvijo v Ajdovščini bo Marij Čuk v Švici prevzel mednarodno nagrado Switzerland literary prize. Z 
avtorjem se bo pogovarjala urednica založbe Mladika iz Trsta Nadia Roncelli. 

VIPAVA, SREDA, 12. OKTOBRA OB 18.30   
Ste vedeli, da na vipavskem pokopališču stojita egipčanska sarkofaga? Veste, kdo je bil Anton pl. Lavrin, ki ju je dal pripeljati 
na vipavsko pokopališče? Lavrin je bil avstrijski diplomat, ki je tudi podaril staroegipčansko mumijo tedanjemu deželnemu 
muzeju v Ljubljani. Dokumentarna slikanica JURE IN MUMIJA, pod katero se podpisujeta arheolog in poznavalec Egipta v 
19. stoletju TOMISLAV KAJFEŽ ter umetnostna zgodovinarka dr. VESNA KAMIN KAJFEŽ, ilustracije zanjo pa so delo JURETA 
ENGELSBERGERJA, pripoveduje o vipavskem rojaku, ki je tkal stike s skrivnostno deželo ob Nilu. Skozi slikanico se skuša 10-letni 
Jure dokopati do odgovorov na številna vprašanja o starem Egiptu, spozna ljubljansko mumijo in postopek mumificiranja pa 
tudi razburljivo pot mumije in sarkofagov iz Aleksandrije do Trsta po morju in naprej s konjsko vprego. Dodajmo: poleti je 
bil zaključen skupni projekt Lavričeve knjižnice in zavoda TRG Vipava Znameniti Vipavci, ki daje obiskovalcem možnost, da 
dostopajo do osnovnih informacij o Antonu Lavrinu s pomočjo telefona in tehnologije, t.i. obogatene resničnosti.

VIPAVA, SOBOTA, 15. OKTOBRA OB 17.00 in AJDOVŠČINA, TOREK, 25. OKTOBRA OB 18.30 
Vipavski rojak BOŽIDAR PREMRL je po vrsti knjig in člankov z etnološko in umetnostno-zgodovinsko tematiko objavil novo knjigo, 
posvečeno kulturi kamna in kamniti dediščini NESMRTNI KAMEN IN NJEGOVI MOJSTRI V GORNJI VIPAVSKI DOLINI IN OKOLICI. 
V obsežnem delu podrobno obravnava mojstre kamna na tem območju, od tam rojenih in delujočih kamnosekov, zidarjev in 
kiparjev do ustvarjalcev iz bližnjih in daljnih slovenskih in tujih krajev in dežel, ki so s svojimi deli obogatili cerkveno in posvetno 
arhitekturo tega območja. Knjiga zajema obdobje več kot petsto let, od prvih kamnosekov in stavbarjev, ki so se s kamnoseškimi 
in mojstrskimi znaki podpisali na vipavskih cerkvah, preko baročnih arhitektov, altaristov in kiparjev do goriških in ljubljanskih 
mojstrov v 19. in 20. stoletju. Avtor je v njej zapolnil vrzeli v opusih velikih imen umetnostne zgodovine in predstavil številna 
doslej neznana imena in dela kamnosekov ter drugih mojstrov kamna. Knjiga bo predstavljena v Vipavi in Ajdovščini. 

VIPAVA, SREDA, 19. OKTOBRA OB 18.30 – OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA  
Naslov zbornika KO SO JEČALI TEČAJI EVROPE, ki ga je uredil raziskovalec, gradbenik, avtor več knjig o mostovih, GORAZD 
HUMAR, označuje čas nastanka organizacije TIGR in upora Primorcev proti italijanskemu fašizmu. Predvsem pa prinaša nova 
spoznanja o življenju in delu pesnika, novinarja, publicista in tigrovca DRAGA BAJCA iz Vipave: še neznana ali neobjavljena 
besedila, zapise, pričevanja, tigrovsko delovanje kot tudi okoliščine njegove smrti pri komajda 24 letih, tudi njegov portret, 
najden med tramovi rojstne hiše. Največ dokumentov je urednik našel v arhivu svojega očeta Jožka Humarja, brata zaročenke 
Draga Bajca Cvetke Humar – tako so prvič objavljena tri ljubezenska pisma Cvetki. Knjiga, ki jo je izdalo Društvo TIGR Primorske, 
je posvečena tudi Bajčevim sodelavcem, krogu goriških tigrovcev, ki so delovali pri goriškem pod-uredništvu časopisa Edinost. 
Delo bomo predstavili v sodelovanju z OŠ Draga Bajca Vipava, ki po tem vipavskem junaku nosi ime.  

NE PREZRITE! 
20. OKTOBRA ZAČNO SREČANJA »BEREMO V NAROČJU STARŠEV«
Oktobra bomo organizirali nov sklop srečanj BEREMO V NAROČJU STARŠEV, tokrat v krajevni knjižnici v Vipavi. 
Srečanja bodo ob četrtkih dopoldne, prvo bo 20. oktobra, zaključili jih bomo 8. decembra. Informacije in prijave na: 
domoznanstvo@ajd.sik.si. 

BRALNA SREČANJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI in PROJEKTI
PONEDELJEK, 3. OKTOBRA OB 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 17. OKTOBRA, OB 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 18. OKTOBRA, OB 9.00 – KAVICA, študijski krožek, Ajdovščina 
ČETRTEK, 20. OKTOBRA: ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
ČETRTEK, 27. OKTOBRA: ob 10.00, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Ajdovščina
TOREK, 4. oktobra 14.30 do 15.15, bralno srečanje z dijaki Škofijske gimnazije Vipava 
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


