
 
Varstveno delovni center Polž 
Park mladih 4 
Maribor 
 

 

 

Polževa knjigobežnica 
 

 
10.00 – VDC Polž  
             Park mladih 4, Maribor 
  
          Kulturni program : 
        - Uvodni pozdrav: mag. Jasmina Breznik   
                                        direktorica VDC Polž 
        - Vokalna skupina Ribice 
        - Recitacija pesmi Toneta Pavčka: Branje -   
          recitira Mateja Koci  
        - pisatelj Tone Parljič – Prešernov nagrajenec 
 

 
 

 
Izobraževalni center Piramida  
Park mladih 3 
Maribor 

 

 
Sladka knjigobežnica 

 
11.00 - ICP Piramida 
             Park mladih 3, Maribor 
 
             Kulturni program: 
            - Uvodni pozdrav: Davorin Urih, prof.  
                                          direktor IC Piramida 
            - Aleš Arih, prof.  
              predsednik Domovinskega društva  
              generala Maistra 
 
Okrogla miza v Parku mladih na prostem na temo 
Berimo skupaj 
Sodelujejo: 
mag. Jasmina Breznik - direktorica VDC Polž 
Davorin Urih, prof. - direktor IC Piramida 
mag. Branka Kerec - predsednica Društva 
bibliotekarjev Maribor 
dr. Dragica Haramija - predsednica Bralne 
značke Slovenije 
Aleš Arih, prof. - predsednik Domovinskega 
društva generala Maistra 
Tone Partljič - pisatelj 
 
Koordinator pogovora: Miroslav Nidorfer,  
                                      prof. slov., bibl. spec. 
 
Zaključna slovesnost s pogostitvijo 
v Parku mladih 3, pred kavarno 
Ajda&Karamela. 
 

 
 
 
 

 

 
Partnerski projekt  

knjigobežnica  
ob nacionalnem mesecu  

skupnega branja  
2018  

 

četrtek, 4. oktober 2018 
 

9.00 

Maistrova knjigobežnica 
Kadetnica, Engelsova 15 

Maribor 
 

10.00 

Polževa knjigobežnica 
VDC Polž 

Park mladih 4 
Maribor 

 

11.00 
Sladka knjigobežnica 

IC Piramida 
Park mladih 3 

Maribor 

 

Od Maistrove knjigobežnice 
do Polževe knjigobežnice in do Sladke 
knjigobežnice bo izveden organiziran 
bralni pohod. Razdalja 1,9 km. 
Knjige bomo peljali na potujoč stojnici 
(cizi) VDC Polža. 

Polževa  
knjigobežnica v  
nastajanju v mizarski  
delavnici VDC Polž 



spremenila. Ljudje se spletni skupini v večjem 

številu pridružujejo, kadar poteka kakšna od debat, 

npr. o smiselnosti žanra ženska literatura, o 

kakovosti knjig, ki veljajo za obvezni kanon, o 

bralnih navadah in podobnem. Največji izziv za 

Knjigobežnice trenutno predstavlja pomanjkanje 

poguma sodelujočih in naključnih mimoidočih, da 

bi podarili več knjig. 

  
Pobudnica: Nina Kožar 

Trajanje: od 2011 

Lokacija: več lokacij po Sloveniji 

 

Povezave: 

 

https://www.facebook.com/groups/knjigobeznice/ 

 

Zemljevid knjigobežnic v Sloveniji: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?

mid=z0Lish8RQ-

cs.kI5TFjLmEcMw&authuser=0&hl=sl  

 
Vir:  http://prostorisodelovanja.si/knjigobeznice/ 

 

Knjigobežnice so skupina za izmenjavo knjig, ki 

deluje prek več kot 4000-članske skupine na 

omrežju Facebook. Člani lahko knjige s priloženim 

sporočilom pustijo na kateremkoli javnem mestu. 

Najditelje sporočilo vzpodbuja, naj svojo najdbo 

objavijo na Facebooku in tako širijo skupnost 

bralcev. 

Pobudnica Knjigobežnic Nina Kožar je na omrežju 

Twitter leta 2011 objavila poziv za izmenjavo 

knjig, iniciativi pa je Twitter skupnost kasneje 

podelila tudi ime. Pobudnica je navdih našla v 

podobnih tujih pobudah, a poenostavila princip 

menjave in objavljanja lokacij knjig. Motiv za 

začetek pobude je lepa gesta podarjanja knjig, ki 

lahko neznancu obogati dan in knjigi vdihne novo 

življenje, za pobudnico pa je pomembna tudi 

spodbuda k branju kakovostne literature. 

 

Po vzoru ameriške pobude Little free library so 

začeli sodelujoči postavljati tudi hiške za knjige, ki 

jih sestavijo po lastnem načrtu ali vzorcu, ki je 

prosto dostopen na strani skupine in je delo 

arhitektov Handmade in Moste. V hiške 

posamezniki po želji dodajajo nove knjige ali si jih 

iz njih vzamejo. Trenutno je v Sloveniji okrog 70 

hišk. Letos so hiške postavili na Dolenjskem, v 

Zasavju, Prekmurju in na Gorenjskem. Pobudniki 

želijo Knjigobežnice razširiti tudi drugod po 

Sloveniji. 

Sodelujoči večinoma podarjajo knjige, ki jih imajo 

doma. Občasno knjige podari tudi kakšna večja 

založba, kjer je iz vrst zaposlenih prišla želja, da 

projekt podprejo po svojih močeh. Cilj pobude je, 

da bi ljudje podarjali predvsem knjige, ki so jim 

všeč, in ne le knjig, ki se jih želijo znebiti. 

Od ustanovitve se je dinamika skupine nekoliko 

 

 
 
 

 

Maistrova knjigobežnica 
 
 
9.00 – Kadetnica - angleški park 
           Engelsova 15,  Maribor   
 
   Kulturni program: 
- Uvodni pozdrav: Miroslav Nidorfer,  
                              prof. slov., bibl. spec. 
- Nagovor v imenu Centra vojaški šol:  
  pk. dr. prof. Tomaž Kladnik,  
                    dekan Katedre za vojaške vede 
- prof. dr. Dragica Haramija, 
   predsednica Bralne značke Slovenije 
- Vokalna skupina ZVOK 

 

Zvečer se pa završki fantje  
zbero, zbero in na Selca gredo. 
Pod vrhom med slivami  
hramček čepi, 
po potu mu gledajo  
okenca tri, 
za tretjim pa Katrica spi.  
 
Saj trtica v sladke že  
jagode gre 
in Katrica v dvajseto leto.  
(general Rudolf Maister) 

Knjižnični  
informacijski  
založniški  center 

Center vojaških šol 

Zbral, uredil, oblikoval: Miroslav Nidorfer,  
                                         prof., bibl spec.,   
                                       KIZC 

Branje je potovanje 
na barkah besed prek tišine. 
Molčiš in poslušaš čenčanje 
daljav in sveta iz bližine. 
(Bina Štampe Žmavc) 

https://www.facebook.com/groups/knjigobeznice/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z0Lish8RQ-cs.kI5TFjLmEcMw&authuser=0&hl=sl
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z0Lish8RQ-cs.kI5TFjLmEcMw&authuser=0&hl=sl
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z0Lish8RQ-cs.kI5TFjLmEcMw&authuser=0&hl=sl
http://prostorisodelovanja.si/knjigobeznice/

