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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
TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC – 14. do 20. novembra  
DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC (20. november) bomo zaradi knjižnega sejma v Ljubljani zaznamovali prej, v tednu med 14. in 20. 
novembrom. Osrednja slovesnost bo v knjižnici Krško 18. 11. 

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, izvajajo jo v 208 občinah, v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji, 
v 274 enotah in s 13 bibliobusi. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, letno jih obišče več kot 10 
milijonov obiskovalcev. Petina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve 
uporablja več kot polovica prebivalcev Slovenije! Vsak član si v povprečju izposodi 40 enot gradiva na leto in lahko izbira med 
480 prireditvami, ki jih organizirajo osrednje knjižnice. Knjižnice so fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in 
navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.

Teden splošnih knjižnic bomo zaznamovali med drugim v KLEPETALNICI, kjer bosta naša gosta ANJA in TOMI KLANČNIK, 
uveljavljena športnika iz Vipave, ter njuna družina. 

Na Dan splošnih knjižnic se zaključuje bralna akcija za odrasle PRIMORCI BEREMO. Zaključni dogodek pripravljamo 29. 11 z 
gostjo, pisateljico in prevajalko MATEJO GOMBOC, ki je otroška leta preživljala v Ajdovščini.

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
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 

          

2022

POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI 5270 ALDOVŠČINA NDP

N O V E M B E R
O B V E S T I L A



KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 8. NOVEMBRA OB 18.30 – knjižnica v Ajdovščini   
V dogovoru s Pilonovo galerijo Ajdovščina (galerijo trenutno prenavljajo) bomo predstavili novo knjigo o slikarju Venu Pilonu 
ZAGLEDAL SEM SE SREDI DVEH OZVEZDIJ: VENO PILON MED PODOBO IN BESEDO. Pri Slovenski matici, ki je leta 1965 izdala 
avtobiografijo Vena Pilona Na robu, so se letos poklonili umetniku s knjigo, ki predstavlja Vena Pilona ne le kot slikarja in fotografa, 
pač pa tudi kot pesnika, esejista in pretanjenega premišljevalca. Spremljevalni besedili in izbor Pilonovih slik, esejev in pesmi 
sta avtorja zasnovala kot preplet avtorskih esejev o Pilonovem življenju, razpetim med rodno Slovenijo, Parizom in drugimi 
evropskimi mesti, ter njegovega dela, ki zrcali nemirnega in ustvarjalnega duha. Delo prinaša Pilonove najbolj reprezentativne 
eseje, prvič v takem obsegu pa lahko prebiramo tudi njegove pesmi. Besedila dr. IRENE MISLEJ in dr. MIKLAVŽA KOMELJA 
dopolnjujejo celostranske reprodukcije Pilonovih slik in fotografij ter manjše reprodukcije, ki kot medbesedilne vinjete spremljajo 
tekste. Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije in Občine Ajdovščina. 

VIPAVA, SREDA, 16. NOVEMBRA OB 18.00  - Zadružni dom v Vipavi   
Parkinsonova bolezen (PB) je počasi napredujoča, degenerativna bolezen, katere vzroka ne poznamo. Njene glavne značilnosti 
so tremor (krčenje mišic), rigidnost in upočasnjenost gibov ter motnje ravnotežja. 
Prve opise bolezni je mogoče najti v Ayurvedi – starih indijskih medicinskih zapisih (5000-1000 pr. n. št). Opis bolezni, pri kateri 
naj bi se roki tresli kot »listje na drevju«, najdemo v najstarejši kitajski medicinski knjigi, Nei Jing. V spisih dinastije Ming je 
poudarjeno, da za boleznijo obolevajo predvsem starejši. Zdravnika iz antike, Hipokrat in Galen, sta tudi že opisovala bolnike, 
ki so se tresli, bolezen so opisali tudi Egipčani. Okvare v možganskem deblu so odkrili v začetku 20. stoletja. Zadnja desetletja 
sledijo še številna druga – biokemična – odkritja, ki pojasnjujejo klinično sliko in dajejo nove možnosti za zdravljenje. Predavanje 
bo pripravila dr. PETJA OBREZA, specialistka nevrologije, ki živi v Vipavi, na pobudo JOŽETA PAPEŽA. Ta opozarja, da je s posegom 
na možganih, ki se mu je podvrgel tudi sam, mogoče izboljšati zdravstveno stanje in kakovost življenja bolnikov s PB.

DAN IN TEDEN SPLOŠNIH KNJIŽNIC (14. do 20. november)  
Osrednjo slovesnost ob Dnevu splošnih knjižnic bo gostila knjižnica v Krškem 18. novembra. Lavričeva knjižnica se pridružuje 
skupnemu praznovanju na več načinov. 

BREZPLAČNI VPIS ZA NOVE ČLANE
V Ajdovščini, Vipavi, Podnanosu in na Potujoči knjižnici bo brezplačni vpis v četrtek, 17. novembra, v Dobravljah pa v 
soboto, 19. novembra. Brezplačni vpis je namenjen zares le novim članom, torej tistim, ki se NA NOVO VPIŠEJO v knjižnico, 
in ne obstoječim, ki želijo članstvo le podaljšati.

KLEPETALNICA – TOREK, 15. NOVEMBER, 18.30, Ajdovščina 
Klepetalnica je tradicionalni pogovor, ki ga pripravlja Lavričeva knjižnica z znanimi domačini s področja kulture, športa, 
znanosti, podjetništva in drugih. Med pogovorom se dotaknemo vidikov udejstvovanja, zaradi katerih so se uveljavili 
v javnosti, kot tistih bolj zasebnih, vključno s knjigami, ki jih predlagajo v branje tudi drugim, zanima nas glasba, ki jo 
poslušajo in filmi, ki so jim blizu. Ob tej priložnosti v knjižnici ponudimo izbor, ki ga predlagajo. 
Letos smo povabili v Klepetalnico šestčlansko družino KLANČNIK iz Vipave: mamo Anjo, očeta Tomija in njune tri hčere 
Emo, Nejo in Tinkaro ter sina Roka. Kot družina so opravili izjemno naporno, 170 km dolgo pot, ki se okoli Mont 
Blanca vzpenja preko prelazov nad 2.500 metri nadmorske višine. Anja in Tomi sta izkušena ultramaratonca in odlična 
športnika, ki se s športnimi izzivi soočata kot posameznika, v športnem duhu pa vzgajata tudi otroke. Športni preizkusi 
ju kalijo tudi kot človeka. Vabimo vas, da spoznate nju in njuno družino.

PRIMORCI BEREMO - TOREK, 29. NOVEMBRA OB 18.30 - Ajdovščina
Po covidnih letih znova pripravljamo zaključni dogodek s podelitvijo knjižne nagrade udeležencem vseprimorske bralne 
značke za odrasle PRIMORCI BEREMO 2022, v katerega so vključene primorske knjižnice in zamejski knjižnici v Trstu in 
Gorici. Projekt se zaključi 20. novembra (Dan splošnih knjižnic). 
Naša gostja bo MATEJA GOMBOC, pisateljica, prevajalka, urednica, profesorica slovenskega in italijanskega jezika ter 
publicistka. Otroštvo je preživela v Ajdovščini in Sovodnjah ob Soči. Je avtorica več učbenikov in delovnih zvezkov za 
slovenski jezik za srednje šole. Piše za otroke in odrasle, ob tem tudi prevaja iz italijanščine.

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI in PROJEKTI
PONEDELJEK, 7. NOVEMBRA, OB 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava
PONEDELJEK, 14. NOVEMBRA, OB 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 15. NOVEMBRA, OB 9.00 – KAVICA, študijski krožek, Ajdovščina 
SREDA, 9. NOVEMBRA, ob 14.30 bralno srečanje z dijaki Škofijske gimnazije Vipava
ČETRTEK, 3. NOVEMBRA, ob 9.30, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Vipava
ČETRTEK, 10. NOVEMBRA, ob 9.30, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Vipava
ČETRTEK, 17. NOVEMBRA, ob 9.30, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Vipava
ČETRTEK, 24. NOVEMBRA, ob 9.30, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Vipava
TAČKE POMAGAČKE – vsak četrtek ob 17.00 v Vipavi, vsako soboto ob 10.00 v Ajdovščini. 
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


