
 
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 30. 11. 2018: 
 
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 
 

.  
        

Cankarjevo leto 
100. obletnica smrti  

Ivana Cankarja 

B RALNA   
ZNAČKA  

 

ZA ODRASLE 
 

2018 
 

V  
SLOVENSKI  

VOJSKI 
       

 
 

Pozdravljena Slovenija,  
pozdravljena kot Mati! 
 
Ob slovesih in prihodih, 
ko me vabiš, ko zavračaš,  
ko sem v tvojih nedrjih 
in ko hrepenim po tebi. 
 
Ko praznuješ in uživaš, 
ko žaluješ in trpiš. 
 
Ko si revna, ko bogata, 
ko si bolna, ko si zdrava, 
ko si sama, ko smo skupaj, 
v sreči in nesreči … 
 
Pozdravljena Slovenija, 
v nikoli strtem upu! 
Pozdravljena, pozdravljena 
včeraj, danes, jutri! 
(Tone Kuntner, Mati Slovenija) 
 
——————————————————————- 
V ozadju zloženke je kip generalu Rudolfa Maistra v 
Ljutomeru, kjer je park posvečen generalu Rudolfu 
Maistru. Tamkajšnji kip ponazarja tudi njegovo intelek-
tualno in umetniško plat in kot bibliofila tudi njegovo 
strast do branja.  
Foto: Mirko Nidorfer 
——————————————————————- 

 
Bralna značka je namenjena tako pripadnikom Sloven-
ske vojske in zaposlenim v upravnem delu Ministrstva 

za obrambo.  
 
 

Želimo vam obilo prijetnega branja!  
 

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:  
Miroslav Nidorfer (KIZC MORS) v sodelovanju z Liljano 
Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) s sodelavci. 
 

Maistrovo leto 
100. obletnica  

boja za severno mejo 

100. obletnica zaključka prve svetovne vojne 



Preberite najmanj  
5 knjig avtorjev  

s seznama*: 
 

1. Ivan Cankar: Podobe iz sanj 
2. Ivan Cankar: Šopek Cankarjevih pisem  
                          iz Slovenskih goric na Rožnik 
3. Hlapci: ko angeli omagajo : po motivih drame  
    Hlapci Ivana Cankarja, napisal Andrej Rozman 
4. Rudolf Maister: Poezije 
5. Rudolf Maister: Kitica mojih 
6. Bruno Hartman: Rudolf Maister 
7. Andrej Zlobec: V bojih za severno in južno mejo 
8. Franjo Malgaj: Vojni spomini: 1914-1919 
9. Ivan Matičič: Na krvavih poljanah 
10. Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov 
11. Feri Lainšček: Muriša 
12. Feri Lainšček: Strah za metulje v nevihti 
13. Drago Jančar: To noč sem jo videl 
14. Drago Jančar: Katarina, pav in jezuit 
15. Drago Jančar: In ljubezen tudi 
16. Tone Partljič: Ne bom jih pozabil 
17. Tone Partljič: Nebesa pod Pohorjem 
18. Tone Partljič: Sebastjan in most 
19. Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela 
20. Mila Kačič: Skozi pomladni dež bom šla 
21. Tone Kuntner: Mati Slovenija 
22. Bertold Brecht: Za nami rojenim 

23. Saša Pavček: Na odru zvečer 
 

 *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. 4-9 in 21) so dostopne v 
KIZC MORS (Ljubljana, Maribor, Vipava). 

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

Zakaj beremo? 

ker je branje odlična prostočasna  
   dejavnost, 
 ker imajo knjige moč, da vam  
  spremenijo življenje, saj so  
  največje ideje v zgodovini  
  človeštva našle svoje mesto  
  na straneh knjig,  

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

 ker naj bi odrasli več brali, 

 vaše telo potrebuje rekreacijo,  
  da ostajate zdravi, krepiti pa  
  morate tudi svoj um – najpreprosteje z branjem, 

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 … 

 7. 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 *.  


