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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

REDNI URNIK V OSREDNJI KNJIŽNICI IN NJENIH ENOTAH

PODČRTANO
LETO V KNJIŽNICI
Da brez knjižnice ne gre, je glavno spoznanje, ki ga po treh letih utrjuje iztekajoče se leto 2022. Da to še kako drži, sporoča tudi 
– znova – uspešno sodelovanje Lavričeve knjižnice v vseprimorskem projektu Primorci beremo 2022. V njem je sodelovalo 143 
bralk in bralcev, ki so prebrali skupno 1095 knjig slovenskih avtorjev. Projekt smo zaključili s pogovorom z ajdovsko rojakinjo, 
pisateljico, prevajalko, avtorico učbenikov in publicistko MATEJO GOMBOC. Njeno zadnjo knjigo BALADA O DREVESU so kot 
knjižno darilo Lavričeve knjižnice prejeli sodelujoči v projektu. 

December zaključujemo z dvema dogodkoma. Najprej se nam bo predstavila ŠEVALA FERFOLJA, ki je s pomočjo Občine 
Ajdovščina izdala knjigo OD DOMA DOMOV. Nato pa prihaja v knjižnico dr. MARKO PIŠLJAR, rojen na Colu, s svojo pesniško 
zbirko ODSEVI BLIŽINE. Žlahten zaključek leta torej! 

Da bi knjižničarji dobro izvajali svoje poslanstvo, se morajo usposabljati in se izobraževati, spoznavati prakse drugod. S tem 
namenom bosta osrednja knjižnica v Ajdovščini in knjižnica v Vipavi v PETEK, 9. decembra, izjemoma zaprti. V soboto bosta 
po rednem urniku obratovali osrednja knjižnica v Ajdovščini in enota v Dobravljah. 

Želimo vam obilo sreče v letu 2023 in seveda veliko dobrega branja. Srečno! 
Vaši knjižničarji

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 

Obveščamo vas, da v 
PETEK, 9.12.2022 zaradi 
usposabljanja zaposlenih 
ne bosta odprti knjižnici v 
AJDOVŠČINI in VIPAVI. 
V soboto, 10.12., knjižnica 
v Ajdovščini obratuje 
po urniku, enako enota 
Dobravlje. Hvala za 
razumevanje!
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Za vstop v knjižnico in udeležbo na dogodkih v zaprtem prostoru priporočamo nošenje maske. Obiskovalce 
knjižnice prosimo, da si ob vstopu in izstopu razkužite roke.

KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 6. DECEMBRA OB 18.30 – knjižnica v Ajdovščini  
ŠEVALA FERFOLJA, ki petdeset let živi v Ajdovščini, se je odločila opisati svoje življenje od otroštva do prelomnega leta 
1991 zaradi več razlogov. Leta 2019 je sodelovala v projektu Večgeneracijskega centra in pripovedovala o svojem življenju 
v »novi domovini«. Pomislila je, da ima  v eni sami edini domovini Sloveniji en sam dom, da Bosne njenega otroštva že 
dolgo ni več, da se je njeno življenje od leta 1972, ko je prišla v Ajdovščino, tako spreminjalo in spremenilo, da ga skoraj 
sama ne prepozna. Pripoved je pisala za svoje otroke: nikoli ni bilo dovolj časa, da bi jim pripovedovala o svojem življenju. 
Morda bodo v napisanem uzrli, kaj jo je v življenju vodilo in kakšno bogastvo so oni, njeni trije otroci zanjo. Toda napisano 
ne bi izšlo, če ne bi prejela finančne pomoči Občine Ajdovščina  in če ne bi z IVANO SLAMIČ, ki se bo z avtorico tudi 
pogovarjala, pripoved in izpoved dokončno oblikovali. Delo je zgodba o sanjah in prebujenosti, o ciljih in zdrsih na poti do 
njih, ves čas pa tudi o lastni odgovornosti za vse odločitve in dejanja. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 13. DECEMBRA OB 18.30 – knjižnica v Ajdovščini  
Gost zadnjega kulturnega dogodka v letu 2022 bo dr. MARKO PIŠLJAR, na Colu rojeni zdravnik in psihiater, docent na 
Univerzi na Primorskem, predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in 
infomacijsko tehnologijo v Kopru, več let je bil predstojnik Psihiatrične bolnišnice v Idriji. Tokrat se nam ne bo predstavil 
kot zdravnik in predavatelj, pač pa kot pesnik. Pesniška zbirka ODSEVI BLIŽINE je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi v 
začetku letošnjega leta.  

Pišljarjev pesniški prvenec prinaša sodoben in intimen pesniški uvid, poln pomenljivih metafor in pomirjajočih simbolov, 
ki človeka odpirajo k dobroti in dobrim medčloveškim odnosom. Pesnik ostaja razdvojen med stvarnim in imaginarnim, 
v razpotju obojega pa najde nov svet, ki hkrati ponuja prostor kontemplacije in čistega estetskega užitka, občutek, ki 
ga dodatno izostrijo likovna dela kraškega slikarja, kiparja in ilustratorja Petra Abrama. Zbirka je svojevrsten poklon 
pesniškim tradicijam, ki sta jih pred Pišljarjem zastopala denimo Kajetan Kovič in Gregor Strniša. Pogovor z avtorjem bo 
vodil BOJAN BIZJAK, pisatelj in pesnik iz Ajdovščine. 

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI in PROJEKTI
PONEDELJEK, 12. DECEMBRA, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava 
PONEDELJEK, 19. DECEMBRA, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
ČETRTEK, 8. DECEMBRA, ob 9.30, BEREMO V NAROČJU STARŠEV, Vipava, ZAKLJUČNO SREČANJE
TOREK, 20. DECEMBRA, ob 9.00, KAVICA, študijski krožek, Ajdovščina 
TAČKE POMAGAČKE – vsak četrtek ob 17.00 v Vipavi, vsako soboto ob 10.00 v Ajdovščini.
V torek 6. in torek 20. decembra ob 17.00 v Ajdovščini. 

Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


