
 
Ime in priimek: 
 
 
Točen naslov: 
 
 
E-naslov: 
 
 

O zaključni prireditvi, kjer bodo podeljene 
knjižne nagrade, vas bomo še naknadno  
obvestili. 
 

Izpolnjen obrazec (izrežete označeni del) lahko 
prinesete osebno v knjižnico KIZC MORS 
(Ljubljana, Maribor, Vipava) oz. pošljete na naslov 
do  vključno 24. 11. 2017: 
 
KIZC Kadetnica 
Engelsova 15 
2111 Maribor 
ali 
Knjižnično-informacijski založniški center 
Vojkova c. 55a 
1000 Ljubljana 
 
Dodatne informacije: 
Knjižni svetovalec:  
Miroslav NIDORFER, prof., bibliotekarski spec. 
e_naslov: m.nidorfer@gmail.com 
Telefon v knjižnici: 02-449-5189 
 

.  
        

Nikdar nisem videl 
Jančija 
odložiti violine kar tako, 
zmeraj jo je imel v 
rokah. 
Bolje rečeno, 
v naročju jo je zibal 
kot zelo ljubega 
dojenčka, 
edinčka. 
(Vlado Kreslin 
v Venci, 2006) 

B RALNA   
ZNAČKA  

 

ZA ODRASLE 
 

2017 
 

V  
SLOVENSKI  

VOJSKI 
       

 

Kje pesem 
prebiva? 
I, gotovo to so usta, 
pa ne taka skremžena in pusta. 
To morajo biti 
široko odprta, doneča 
usta, 
da vanje more ves soldaški boben 
in za njim cela 
stotnija, 
ali od svet'ga Vida 
zvon, 
in za povrh še čisto tenka 
hojladidrija. 
Hojladidrija, hojladidrom, 
vsaka pesem 
potrebuje 
velik in svetel 
dom. 
(Jože Snoj v Primi pesmico za rep, 1995) 

 
 
 
 

Želimo vam obilo prijetnega branja  
in odkrivanja glasbe v knjigah! 

Knjižnično-informacijski založniški center  
MO RS 

 
Knjižne nagrade podarjajo založbe: 

eBesede d.o.o., Spletna knjigarna in založba  
Litera iz Maribora 
Beletrina iz Ljubljane 

 
Pripravila:  
Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) s sodelavci 
in v sodelovanju z Miroslavom Nidorferjem (KIZC MORS). 
 



Preberite najmanj  
5 knjig avtorjev  

s seznama*: 
 

1. Boris Jukić: Nekdo je igral klavir 
2. Daria Bignardi: Popolna akustika 
3. Mary Amato: Kitara za dva 
4. Bob Dylan: Ni še mrak 
5. Anthony Scaduto: Bob Dylan 
6. Leonard Cohen: Knjiga hrepenenja 
7. Elfriede Jelinek: Učiteljica klavirja 
8. Ann Patchett: Belkanto 
9. Steven Galloway: Sarajevski čelist 
10. Rodaan Al Galidi: Avtist in poštni golob 
11. Nicola Lecca: Hotel Borg 
12. Els Beerten: Vsi si želimo nebes 
13. Vladimir Makanin: Kjer se je nebo stikalo s hribi 
14. Alenka Pinterič: The Betales, Tito in jaz 
15. John Lennon: Pisma 
16. Günter Grass: Pločevinasti boben 
17. Janice Galloway: Clara 
18. Simone Berteaut: Edith Piaf 
19. Alessandro Baricco: Devetsto 
20. Louis De Bernieres: Corellijeva mandolina 
21. Brina Svit Merat: Smrt slovenske primadone 
22. Tone Partljič: General – deset črtic o Rudolfu    
      Maistru 
 
 
 

 *Izberete lahko med navedenimi avtorji tudi druga njiho-

va dela. 

 Če med navedenimi predlogi ne najdete ustrezne knjige, še 
posebej to velja za tiste, ki ste na misiji in nimate možnosti 
dostopa do knjižnic, izberete tisto, kar imate na razpolago. 

 Knjige označene z zeleno (št. 21-22) so dostopne v KIZC 
MORS (Ljubljana, Maribor, Vipava). 

 Knjige, ki niso dostopne v KIZC MORS, lahko najdete v 
drugih javnih knjižnicah. 

Zakaj? 

    ker je branje odlična prostočasna dejavnost, 

    ker branje nič ne stane, 

     ker se je doslej »poskusna bralna značka za  
      odrasle« dobro obnesla, 

    ker naj bi odrasli več brali, 

    ker oživljamo spomine na branje v šolskih letih, 

 zaradi želje po knjižnih novostih, 

 zaradi dviga bralne kulture, 

 zaradi pomenkovanja o prebranem, 

 zaradi kritičnega bralnega odnosa, 

 zaradi umikanja potrošniškemu drvenju, 

 zaradi spoznavanja bralnih okusov in navad, 

     zaradi spoznavanja kvalitetnih literarnih del   
     domačih in  tujih avtorjev, 

 predvsem pa iz bralnega užitka … 

6. leto bralne značke za odrasle v Slovenski vojski 

Prosimo, vpišite naslove prebranih knjig 
in zapišite misel, dve, tri  o ali iz knjige, 
ki vas je navdušila 
 
1. ___________________________ 
Misel o knjigi: 
 
 
 
 
2. ______________________________ 
Misel o knjigi: 
 
 
 
 
3. _____________________________ 
Misel o knjigi: 
 
 
 
 
4. _____________________________ 
Misel o knjigi: 
 
 
 
 
5. ___________________________ 
Misel o knjigi: 
 
 
 
 
 
 

 

Kdo? 

 člani knjižnice, bodoči člani knjižnice, 

 seveda tudi vaši odrasli člani družine. 
 

Knjigo, ki vam je zelo ugajala, označite s 
*****.  
 
Tisto, ki vam je bila dokaj všeč, s ***. 
 
Tisto, ki vam ni šla v branje, označite z *.  


