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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
ŽLAHTEN ZAKLJUČEK LOKARJEVEGA LETA!
Ob 130-letnici rojstva pisatelja Danila Lokarja Lavričeva knjižnica izpostavlja njegov pisateljski opus in pri tem ne pozabi, 
da je bil dr. Danilo Lokar ajdovski zdravnik, ki je od novembra 1918 zdravil Ajdovce in ljudi iz vasi okoli nje. Da bi 
predstavitve njegovega dela, spomini na pisatelja in zdravnika dosegli čim več ljudi, se je odločila, da se bodo srečanja s 
poznavalci pisatelja in njegovega dela dogajala od januarja do maja, ko bomo predstavili Lokarjev Partizanski dnevnik, ki 
ga bo izdala knjižnica. Naš namen je v letu 2023 izdati zbornik, v katerem bomo objavili vse prispevke in tako spominom, 
raziskavam in mnenjem dali trajno vrednost. Maja bomo v sodelovanju s Slovenskim pisateljskim društvom odprli tudi 
Lokarjevo pot, ki bo del Slovenske pisateljske poti. Večeri bodo del občinskih dogodkov, Meseca kulture v februarju in 
prireditev Ajdovščina v maju.  
Tako se bodo od januarja do maja ob četrtkih zvrstili večeri z uglednimi udeleženci. Na prvem, 26. januarja, bosta 
sodelovala dr. Evgen Bavčar, filozof, fotograf in pisatelj iz Lokavca, ki bo ubesedil spomin na družinskega zdravnika, 
materinega dobrotnika in pisatelja, ter Marko Kravos, pesnik, pisatelj, esejist in urednik iz Trsta, ki se bo spominjal 
pisateljskih druženj z Danilom Lokarjem in obiskov pri njem.  Februarski večer bosta oblikovala mag. Marija Mercina, 
profesorica slovenščine, literarna zgodovinarka in pisateljica, ki bo spregovorila o Ajdovščini in Danilu Lokarju 
v ogledalu njegovih del, Peter Avbar, profesor slovenščine in oblikovalec kulturne klime v našem mestu pa o 
Lokarjevem romanu  Zehajoči angel.  Več na drugi strani! 

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 

Odpiralni čas je objavljen 
v vseh enotah knjižnice 
in na spletnih straneh, na 
izpisih o izposoji gradiva 
ter v medijih! 
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KULTURNI DOGODKI
AJDOVŠČINA, TOREK, 17. JANUARJA OB 18.30  
MARKO POGAČNIK, Unescov umetnik za mir, je eden osrednjih slovenskih umetnikov, kipar, soustanovitelj umetniške skupine 
OHO ter umetniške komune v Šempasu. Razvil je različne pristope in oblike sodelovanja človeka z zavestjo Zemlje ter s svetovi 
narave, med drugim z geomantično interpretacijo pokrajin ali krajev in zdravljenjem Zemlje z akupunkturo. 
Kaj se godi z Zemljo in njenim vesoljem? Kako sta brata Grimm skrivnosti in resnice Zemlje varno skrila v pravljice? Kako razumeti 
burna in boleča dogajanja ter premike v naravi in med narodi ter vzročne povezave med njimi? V knjigi Ustvarimo kulturo Gaje 
je avtor zapisal napotke, razmišljanja in vaje, s katerimi lažje vzpostavimo ljubeč odnos z Gajo – Zemljo. S svojega zornega kota 
je predstavil tudi zadnje poglavje Biblije - Apokalipso. 
Ali smo pripravljeni na nove pogoje za življenje, ki jih pripravlja Gaja, se sprašuje Pogačnik, ki ugotavlja, da je mnogo resnic 
skritih v pravljicah; njihovo simboliko odstira v knjigi Grimmove pravljice za odrasle. V pravljicah za otroke skritih sporočil odrasli 
doslej nismo prepoznali. V njej najdemo odgovore na vprašanja, zakaj ima Sneguljčica črne lase, rdeče ustnice in belo polt? 
Katero sporočilo je skrito v pravljici Volk in sedem kozic in zakaj je Trnuljčica morala zaspati? Gre za bogato domišljijo ljudskih 
pripovedovalcev ali v resnici za skrita sporočila? 

GOČE, SREDA, 18. JANUARJA – Podružnična šola Goče OB 18.00  
»Knjižnica na terenu« smo poimenovali tokratni obisk, namenjen predstavitvi knjige V MOJI KOŽI in pogovoru z avtorico 
KATJO ŠKERLJ na Gočah. Katja Škerlj je v rani mladosti dobila opekline tretje stopnje, ki pokrivajo 39-odstotkov njenega telesa 
in so jo zaznamovale za vse življenje. Kljub temu pravi, da je življenje vredno živeti. Spoznala je, da lepota ni odsev v ogledalu, 
ampak prava lepota prihaja iz naše notranjosti. S svojo zgodbo mladim sporoča, kako sprejemati svojo podobo, kako sprejeti 
sebe, kako ljubiti svoje telo. Z avtorico se bo pogovarjala ANJA GODNIČ. 
Dogodek pripravljamo v sodelovanju s svetom KS Goče, ki namenja področju kulture v svojem kraju izjemno pozornost. 

AJDOVŠČINA, TOREK, 24. JANUARJA OB 18.30   
Kot pravi NACE NOVAK, avtor knjige PO NEBEŠKI POTI – PEŠ OD OGLEJA DO SVETIH VIŠARIJ, se je s to romarsko potjo srečal 
skoraj naključno, ko je med izletom z družino na Mostu ob Nadiži opazil kvadrat s stilizirano modro ribico. Ko je naslednji dan 
opazil enako oznako, ki je kazala ob strugi Nadiže v divje, toda čisto zelenje, je v njem prebudila pohodniško slo. Na več kot 200 
km dolgo pot se je avtor knjige Camino – od Nove Gorice do Kompostele, ki je ena prvih potopisnih pripovedi o sloviti španski 
romarske poti v slovenščini, z nahrbtnikom podal jeseni 2019. 
»Z besedo romar se z lahkoto poistovetim. Španski Camino me je, čeprav nisem veren, obogatil z romarsko identiteto. Tak način 
potovanja, premikanja, s prenašanjem vsega, kar potrebuješ, na hrbtu, se mi zdi najbolj pristen in prvinski. Med hojo si ves čas, 
korak za korakom, v stiku s tlemi, in se ti po dveh, treh dneh povezave z materjo zemljo čuti izredno izostrijo in misli zbistrijo.« 
Desetdnevna hoja po Nebeški poti ponuja vsak dan nekaj novega, je srečanje s samoto, divjo in lepo naravo, dogodivščina, polna 
izkušenj in spoznanj. »Mala velika avantura« nima česa zavidati velikemu španskemu Caminu. 

AJDOVŠČINA,  januar – maj 2023 
Nadaljevanje s prve strani! 
V večerih, posvečenih Danilu Lokarju, bodo sodelovali še: 

9. marec 2023: zdravnik Franc Koren, dr., spec. interne medicine bo predstavil Lokarjevo zdravniško delo in njegovo več kot 
40-letno skrb za zdravje Ajdovcev in ljudi Gore, Vipavskih gričev ter prebivalcev vse do Črnič, Šempasa in Komna. Zdravniško 
društvo Slovenije je Danila Lokarja imenovalo za častnega člana te strokovne organizacije.

23. marec 2023: Lokar v šoli. Učitelji OŠ Danila Lokarja in SŠ Vena Pilona iz Ajdovščine bodo s svojimi učenci in dijaki 
predstavili svoje delo z mladimi in njihovo sprejemanje Lokarjevih del.

20. april 2023: Laura Brataševec, mag., bo govorila o Lokarju in njegovem dramskem ustvarjanju, Beti Bučinel pa o temi 
umetnika v pisateljevem delu.

4. maj 2023: o Lokarjevem Partizanskem dnevniku, ki ga bo izdala Lavričeva knjižnica, bo govorila Ivana Slamič, prepisovalka 
dnevnika, o temi fašizma v pisateljem delu pa dr. Matic Batič, zgodovinar.

Na lep majski dan (predvidoma 25.5.) bo Lavričeva knjižnica v sodelovanju s Slovenskim pisateljskim društvom odprla 
Lokarjevo pot in po njej popeljala ljubitelje pisateljevega dela, hoje in občudovalce narave.

Med datumi je še dovolj prostora, v katerega bomo lahko umestili še kakšen prispevek, s katerim želimo osvetliti pomen 
pisatelja za naš vipavski prostor, pa tudi Lokarjevo  univerzalnost, ki jo določajo, poleg vrednosti del, tudi nagrade: Prešernova 
in nagradi Cankarjeve založbe ter pisateljskega društva.

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI in PROJEKTI
PONEDELJEK, 16. JANUARJA, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava 
PONEDELJEK, 23. JANUARJA, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 17. JANUARJA, ob 9.00, KAVICA, študijski krožek, Ajdovščina 

Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


