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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
DAN KULTURE IN SPOROČILA PRAZNIKA
V dneh okoli 8. februarja se vrstijo sporočila o pomenu Dneva kulture. Veliko jih povzdiguje »kulturo« na nič manj kot na 
temeljni gradnik naroda, toda simbolni pomen praznika se vedno znova sooča z resničnostjo tako glede vlaganja v materialne 
osnove kulture kot tudi z načinom, kako kulturo živimo in razumemo. Kultura smo tudi ljudje: naš odnos do drugih, vsakdanja 
govorica, vrednote. Če dobro razmislimo, vznesenost ni zelo primerna, saj hitro pademo že na kratkem testu. 
Toda po drugi strani ne smemo pozabiti, da nas praznik lahko nagovori k obisku koncerta, gledališča …, knjižnice … V tem 
je tvorna moč praznika – povabi nas, da prestopimo pragove vsakdana! Zatorej: vabimo vas, da se udeležite osrednje 
slovesnosti 8. februarja, ki jo organizira Zveza kulturnih društev Ajdovščina v Dvorani prve slovenske vlade. Podeljena bodo 
tudi priznanja zaslužnim za kulturni utrip v občini. 
Vabimo pa vas tudi, da postanete naš sopotnik na SREČANJIH Z DANILOM LOKARJEM ob 130-letnici pisateljevega rojstva. Na 
drugem srečanju, v četrtek 16. februarja, bosta o njem spregovorila  mag. MARIJA MERCINA ter PETER AVBAR. Pričakujemo 
imeniten večer! 
Vabimo vas tudi, da v okviru skupnega projekta severnoprimorskih knjižnic Obrazi slovenskih pokrajin spremljate javni 
intervju mag. LAURE BRATAŠEVEC z opernim pevcem MARKOM KOBALOM. Se vidimo! 
Čestitamo vam ob kulturnem prazniku! 

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, ČETRTEK, 16. FEBRUARJA OB 18.30   
Na prvem SREČANJU Z DANILOM LOKARJEM sta svoje spomine na srečanja in osebne stike s pisateljem ubesedila dr. Evgen 
Bavčar in Marko Kravos. Dr. Bavčar je zaradi obveznosti v Parizu poslal besedilo, ki ga je prebrala Ivana Slamič. V tekstu je 
opozoril, da je Lokar spregledani pripadnik Mittelevrope, izjemen poznavalec filozofije in umetnosti z začetka 20. stoletja s 
središčem na Dunaju. Kravos je v svojem živahnem slogu predal poslušalstvu zanimive, tudi humorne, podrobnosti na srečanja 
v pisateljskih omizjih in pri Lokarju doma. Izpostavil je tudi Lokarjevo razpetost med pisanjem in zdravniškim poklicem. 

Na drugem srečanju bosta o pisateljevem delu govorila mag. MARIJA MERCINA in PETER AVBAR. 
Mag. Marija Mercina, profesorica slovenščine, literarna zgodovinarka in pisateljica, je svoj prispevek naslovila AJDOVŠČINA V 
OGLEDALU LOKARJEVIH DEL. Takole je zapisala: »Ob Lokarjevih literarnih delih pripovedujem zgodbo o spoznavanju, doživljanju 
in spreminjanju prostora, predvsem ajdovskega. Ob branju in pogovorih z dijaki ter kasneje s slušatelji v skupinah za tretje 
življenjsko obdobje sem 'v tem velikem, nezmotljivem zrcalu sveta' vedno znova uzrla nove podobe. 

Peter Avbar, profesor slovenščine na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina, scenarist, režiser, oblikovalec več osrednjih 
slovesnosti in sooblikovale kulturne klime v Ajdovščini bo predstavil Lokarjev roman ZEHAJOČI ANGEL z orisom treh parov in 
šestih človeških življenj. Lokar se v ekspresionističnem slogu loti doživljanja glavnih protagonistov in v roman vtke poetično 
opisovanje njemu domače pokrajine in rastlinja. 

VIPAVA, SREDA, 22. FEBRUARJA OB 18.00  
Znani televizijec IVO SAKSIDA, doma v Zaloščah pri Dornberku, je tudi producent, avtor in scenarist, režiser in montažer 
številnih filmov, ki posegajo na zelo različna področja, med drugim je avtor filmskih pripovedi o Gori in o pohodu veteranov 
na Triglav. Zadnja je pripoved o romanju v Bosno in Hercegovino, natančneje v Medžugorje, ki je cilj številnih Primorcev. 
Medjugorje, kjer se je po prepričanju številnih prikazovala Marija, je od 80-ih let prejšnjega stoletja, ko se je zgodba začela, 
obiskalo zelo veliko ljudi s Primorske, celo po večkrat. Praviloma so pot opravili z avtobusi, kot potniki. Saksidov film pa ni film 
o avtobusnem romanju, je filmska pripoved o poti v Medjugorje peš, z nahrbtnikom na hrbtu. Med potjo, ki jo je prehodil 
skupaj z JOŽETOM ŠČEKOM in IDO MAKOVEC, s kamero beleži slike pokrajine, drobce srečanj z ljudmi na poti in pogovorov z 
njimi. Film je preplet slik, občutkov, trenutkov, impresij o kruti vojni, ki je pustila rane v pokrajini in ljudeh …  
45-minutni film Iva Sakside je – vsaj po našem poznavanju – prvi, ki govori o neposredni popotniški romarski izkušnji v 
sosednji državi.  

AJDOVŠČINA, PETEK, 24. FEBRUARJA OB 18.30    
V okviru skupnega projekta severnoprimorskih splošnih knjižnic OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN: POGOVORI Z ZNANIMI 
PRIMORCI je Lavričeva knjižnica povabila na pogovor baritonista in prvaka Opere SNG Ljubljana, MARKA KOBALA. Marko Kobal 
je bil rojen na Malem Polju pri Colu, v družini, kjer so bili pevci prav vsi člani družine. Na glasbeno pot je zašel po naključju, ko 
je namesto brata prišel na uro petja k Rajku Koritniku, ta pa ga je vključil v svoj razred. Pred 35 leti je opravil avdicijo za zbor 
ljubljanske Opere. Leta 1994 je debitiral kot solist z vlogo Getmonta v Verdijevi Traviati. V naslednjih letih je nastopil v skoraj vseh 
največjih baritonskih vlogah in pridobil ugled enega najboljših verdijanskih baritonistov zadnjih desetletij. 

Marko Kobal je sodeloval z različnimi domačimi in tujimi orkestri, gostoval je po mnogih državah, posnel pa je tudi več zgoščenk, 
opernih arij in duetov, slovenskih samospevov in narodnih pesmi. V marcu 2023 bo na Colu z gala koncertom zaznamoval 35. 
obletnico umetniškega delovanja. 

Vse to je razlog za pogovor z znanim Primorcem in opernim prvakom Markom Kobalom! Vodila ga bo mag. LAURA BRATAŠEVEC, 
profesorica na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Več na portalu Obrazi slovenskih pokrajin.

AJDOVŠČINA, TOREK, 28. FEBRUARJA OB 18.30
Lavričeva knjižnica je s 1. februarjem znova odprla svojo Knjižnico semen. V njej si lahko izposodite domača semena, iz njih 
vzgojite rastlino ter z njo nova semena, del teh semen pa vrnete v Knjižnico semen. Če vam pridelek ne uspe, je mogoče 
poskusiti znova. 

Knjižnica semen pa stopa tudi na izobraževalno področje. Tako pripravlja konec februarja poseben izobraževalni dogodek s 
poudarkom na samooskrbnih vrtovih. V goste prihaja predavateljica in učiteljica naravnega in domačega življenja BRIGITA 
ŠUŠTERŠIČ, avtorica knjig o vrtnarjenju, vzgoji sadik in semen ter ustanoviteljica kmetije Brigitin vrt. Gostja bo pripravila 
zanimivo predavanje o shranjevanju semen.  

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI in PROJEKTI
SREDA, 1. FEBRUARJA, bralno srečanje v domu PRISTAN, ob 10.00, Vipava
PONEDELJEK, 13. FEBRUARJA, ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava 
SREDA, 15. FEBRUARJA, bralni krožek dijakov, ob 14.30, dijaški dom ŠGV, Vipava 
PONEDELJEK, 20. FEBRUARJA, ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 21. FEBRUARJA, ob 9.00, KAVICA, študijski krožek, Ajdovščina 
SREDA, 22. FEBRUARJA, bralno srečanje v domu PRISTAN, ob 10.00,  Vipava
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


