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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
Se še spomnite: pred letom dni smo le previdno odpirali vrata kulturnim dogodkom, ki so se v drugi polovici leta vrnili v polni 
ali še večji meri. Takšen – bogat je bil tudi letošnji februar. Nadaljevali smo SREČANJA Z DANILOM LOKARJEM, ki bodo dajala 
poudarek tudi marcu. V tem mesecu se bomo srečali dvakrat. Zdravnik FRANC KOREN, dr. medicine, bo predstavil Lokarjevo 
zdravniško pot in kako se je ta odražala v njegovih literarnih likih. Svoje delo z mladimi in njihovo sprejemanje Lokarjevih del 
bodo ob osmošolki iz OŠ Danila Lokarja MANCI BLATNIK predstavili učitelji IZIDORA ČERNIGOJ, NATAŠA MARKIČ, KRISTJAN 
MAVRI in NATAŠA RUPNIK, govorni nastop pa bo predstavila dijakinja predšolske vzgoje na Srednji šoli Veno Pilon URŠKA 
BUČINEL. Zagotovo bo pritegnila zanimanje knjiga Ljubezen na daljavo. Pisma moža aleksandrinki v Egipt, ki jo bomo 
predstavili v Črničah.

S 3. APRILOM DRUGAČEN ODPIRALNI ČAS V KNJIŽNICI V VIPAVI! 
Od 3. aprila dalje bo knjižnica v sredo in petek odprta od 8. do 15. ure, v ponedeljek in četrtek od 12. do 18. ure, v torek 
od 12. do 16. ure (ob 17. prične tradicionalna dobro obiskana pravljica). Urnik smo skušali na podlagi ankete čim bolje 
prilagoditi potrebam uporabnikov. 

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, 9. MARCA OB 18.30   
SREČANJA Z DANILOM LOKARJEM, ki so jim dali poudarke Marko Kravos, dr. Evgen Bavčar, mag. Marija Mercina in Peter 
Avbar, nadaljuje FRANC KOREN, dr., spec. interne medicine, tudi odličen poznavalec Lokarjevega literarnega opusa. 
Predstavil bo Lokarjevo zdravniško delo in njegovo več kot 40-letno skrb za zdravje prebivalcev gornje Vipavske doline, 
Gore in dela Krasa. Orisal bo najbolj pogoste zdravstvene težave, s katerimi so se soočali Lokarjevi bolniki. Spregovoril 
bo tudi o Lokarjevem zdravniškem študiju in času, ko se je uveljavljalo spoznanje, da ima zdravje ob fizičnem tudi drugi, 
duševni obraz – tega je Lokar spoznal med študijem na Dunaju, ko je poslušal predavanja psihoanalitika Sigmunda 
Freuda. »Presoje o izražanju  raznoterih zgodb bolnikov  v Lokarjevih delih do danes še ni bilo. Vir za iskanje so torej 
njegove knjige, v katerih upodablja z zdravniško natančnostjo in imenitnim literarnim jezikom mnoge bolezni … Na 
podoben način, kakor si slikarji iščejo modele za slike med množico, je tudi dr. Danilo Lokar svoje literarne like oblikoval 
iz usod svojih bolnikov,« pravi Franc Koren.  Zdravniško društvo Slovenije je Danila Lokarja imenovalo za častnega člana 
te strokovne organizacije. 

ČRNIČE, TOREK, 21. MARCA OB 18.00    
»Aleksandrinstvo« je v Batujah, Črničah, Selu in v drugih okoliških vaseh poznano vsaj po predmetih, oblekah in 
fotografijah iz nekih drugih časov in krajev ter pismih, najdenih v zaprašenih skrinjah »baulih« na podstrešjih. 
Aleksandrinke so poimenovali ženske, ki so se v času od druge polovice 19. do druge polovice 20. stoletja kot služkinje, 
dojilje, šivilje, varuške … odpravile v Egipt, največkrat v tedaj cvetočo Aleksandrijo, da bi s prisluženim denarjem 
pomagale domačim družinam ali skušale pomagati rešiti domačijo pred dražbo. Dosedanje raziskave aleksandrink so 
izpostavile predvsem žensko plat tega, predvsem za Primorsko značilnega fenomena, ki je imel predvsem ekonomske 
razloge. Knjiga, ki jo predstavljamo, LJUBEZEN NA DALJAVO. PISMA MOŽA ALEKSANDRINKI V EGIPT, pa predstavlja 
moški pogled na doživljanje odsotnosti ženske, žene in matere, ki živi v deželi preko morja. Monografija temelji na 
pismih osamljenega moža, ki je z malo hčerko ostal na domačiji. Edina vez med njima so pisma, ki jih piše odsotni ženi 
in materi. 

Za mlade generacije odlična priložnost, da spoznajo preteklost, za starejše pa, da se morda spomnijo pisem in zgodb 
svojih tet in stricev ter jih predajo mladim! 

 AJDOVŠČINA, ČETRTEK, 23. MARCA OB 18.30      

Četrto SREČANJE Z DANILOM LOKARJEM bo posvečeno poznavanju ajdovskega pisatelja med mladimi. 

IZIDORA ČERNIGOJ in NATAŠA MARKIČ z Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina bosta predstavili dogajanje na šoli v 
Lokarjevem letu, v katerem je bila v slovenskem in angleškem jeziku izdana zgodba Na pot. Prevajalec KRISTJAN MAVRI, 
ki na šoli poučuje angleški jezik, bo predstavil svoje izzive in poglede na prevajanje Lokarja. NATAŠA RUPNIK, učiteljica 
likovnega pouka, in osmošolka MANCA BLATNIK, ki je knjigo ilustrirala, nam bosta povedali, kako sta pristopili k delu. 
Slišali bomo nekaj odlomkov v slovenščini in angleščini. 

URŠKA BUČINEL, dijakinja 4. č razreda programa Predšolska vzgoja na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, bo predstavila 
primer govornega nastopa ob obravnavi Lokarjeve kratke proze. Sledil bo krajši video z izseki iz Lokarjevih zgodb in 
mnenji dijakov o prebiranju omenjene literature, ki je nastal pod mentorstvom prof. Laure Brataševec in prof. Urške 
Kompara Žvokelj.

NE PREZRITE! 
BRALNA SREČANJA, ŠTUDIJSKI KROŽKI in PROJEKTI
SREDA, 1. MARCA, bralno srečanje v domu PRISTAN, ob 10.00, Vipava
PONEDELJEK, 13. MARCA, ob 10.00, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Vipava 
SREDA, 15. MARCA, bralno srečanje v domu PRISTAN, ob 10.00, Vipava
PONEDELJEK, 20. MARCA, ob 10.30, bralno srečanje v VDC – Varstveno delovni center Ajdovščina 
TOREK, 21. FEBRUARJA, ob 9.00, KAVICA, študijski krožek, Ajdovščina 
SREDA, 22. MARCA, bralni krožek dijakov, ob 14.30, dijaški dom, Vipava 
SREDA, 29. MARCA, bralno srečanje v domu PRISTAN, ob 10.00, Vipava
Podrobneje o bralnih srečanjih in vsebini na spletni strani!


