.

Ime in priimek:
Točen naslov:
E-naslov:
O zaključni prireditvi, kjer bodo podeljene
knjižne nagrade, vas bomo še naknadno
obvestili. Predvidoma bo ob mednarodnem
dnevu gora, 11. 12. 2019.
Izpolnjen obrazec (izrežete označeni del) lahko
prinesete osebno v knjižnico KIZC MORS
(Ljubljana, Maribor, Vipava) oz. pošljete na naslov
do vključno 2. 12. 2019:
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

Letošnja bralna značka ima dve novosti:
1. Poimenovali smo jo po generalu Rudolfu Maistru, ki
ni bil samo vojak, ampak tudi bralec, knjigokljub, umetnik, pesnik in si tako zares zasluži poimenovanje:
Maistrova bralna značka za odrasle v Slovenski vojski.
2. Knjižne predloge smo razdelili v tri sklope:
leposlovje, knjige za dušo, strokovne knjige. Po nasvetu
antropologa dr. Ramovša naj bi človek za svoj osebni in
duhovni razvoj zajemal iz vseh treh vrelcev branja.
Kakšen bralni jedilnik si boste sestavili iz teh treh
sklopov, je pa vaša osebna izbira.
Letos se spominjamo tudi 100-letnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu in 130-letnica rojstva izjemne ženske Alme M. Karlin in 100-letnice začetka njenega popotovanja okrog sveta. Tako je tudi nekaj iz te
bralne degustacije vključenega v branje.
——————————————————————V ozadju zloženke je kip generalu Rudolfa Maistra v
Ljutomeru, kjer je park posvečen generalu Rudolfu Maistru. Tamkajšnji kip ponazarja tudi njegovo intelektualno in umetniško plat in kot bibliofila tudi njegovo strast
do branja.
Foto: Mirko Nidorfer
——————————————————————Bralna značka je namenjena tako pripadnikom
Slovenske vojske in zaposlenim v upravnem delu
Ministrstva za obrambo.
Želimo vam obilo prijetnega
branja, miselnega, čustvenega in
duhovnega popotovanja
z branjem!
Predvidene so tudi
jutranje bralne degustacije
v KIC Kadetnica Maribor.

Knjižne in praktične nagrade podarjajo:
Bralna značka Slovenije - ZPMS
Mednarodni Festival
Brati gore

Če boste poskenirali QR kodo na
desni, se vam bodo odprle
informacije o bralni znački na spletni strani DK MORS.
Pripravil in oblikoval:
Miroslav Nidorfer - KIC Kadetnica Maribor.

Berem, torej sem - Lego, ergo sum
Čutim, torej sem - Sentio, ergo sum
Mislim, torej sem - Cogito, ergo sum

M

AISTROVA
BRALNA

ZNAČKA

ZA ODRASLE
2019
V
SLOVENSKI
VOJSKI
Knjižnično-informacijski založniški center
MO RS

Preberite najmanj
5 knjig avtorjev s seznama*:
A) Leposlovje (romani, poezija):
1. Karlin, Alma M: Sama : iz otroštva in mladosti
2. Zajc, Dane: V belo : zbrane pesmi
3. Hazler, Ana: Diši po ljubezni
4. Kostnapfel, J.: Zakaj vojna
5. Gray, Patrick in Skeesuck, Justin: Nikoli vama ne
bo uspelo! : 800-kilometrsko romanje v
Kompostelo, dva prijatelja in en invalidski voziček
6. Zlobec, Ciril: Tiho romanje k zadnji pesmi
7. Izbor prekmurskega slovstva (ur. Novak, Vilko)
B) Knjige za dušo (duhovne knjige):
8. Rohr, Richard; Martos, Joseph: Moški na duhovni
poti : nemirna pot moške duhovnosti
9. Bly, Robert: Divji moški : knjiga o moških
10. Estés, Clarissa Pinkola: Ženske, ki tečejo z
volkovi : miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske
11. Rebula, Alenka: Blagor ženskam
12. Lukas, Elisabeth: Izviri, ki napajajo življenje
s smislom : kje lahko zajemamo moč
13. Drnovšek, Janez: Misli o življenju in zavedanju
14. Peale, Norman V.: Moč pozitivnega mišljenja
C) Strokovne (modroslovne) knjige:
15. Rudolf Maister : sto let severne meje : življenje
in delo Rudolfa Maistra Vojanova 1874-1934
16. Arnejčič, Beno: Tek in beg : podzavestna moč
človeka v gibanju
17. Allen, Robert E.: Medved Pu o vodenju
18. Templar, Richard: 100 pravil za uspešno vodenje
19. Carr, Nicholas: Plitvine : kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja, pomnjenja
20. Iršič, Marko: Komunikacijska blaginja : novi
standardi za kakovostno komunikacijo
v organizacijah
21. Bučar, France: Čas velikih sprememb
•
•
•
•

*Izberete lahko med navedenimi avtorji tudi druga njihova 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. 2,4, 6-7, 11, 13-14, 15-21) so dostopne v KIZC MORS (Ljubljana, Maribor, Vipava).
Knjige, ki niso dostopne v KIZC MORS, lahko najdete v drugih
javnih knjižnicah.

Nasveti za branje:

• časopise beremo diagonalno,
• leposlovje beremo počasi, z občutkom,
• strokovno literaturo beremo premišljeno in
temeljito, študiozno,
• ob branju si lahko izpisujemo posamezne besede,
stavke, ki jih lahko ponovno hitro najdemo in
večkrat prebiramo,
• Jože Ramovš priporoča, da bi bilo potrebno prebrati
vsaj po eno leposlovno ali duhovno knjigo na
mesec »za dušo« in po eno strokovno ali
modroslovno »za pamet«,
• prav je, da imamo vsaj nekaj osebnih knjig, ki jih
lahko vzamemo v roke kadar koli in si tako
ustvarimo svojo družinsko knjižnico
• prijetno je branje iste knjige skupaj s partnerjem,
tako si imamo veliko povedati tudi v dnevih krize,
• odpremo knjigo in preberemo samo odlomek za
dušo.

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:

8. leto bralne značke
za odrasle v Slovenski vojski
Kdo?
•
•

4. _____________________________
Misel o knjigi:

člani knjižnice, bodoči člani knjižnice,
seveda tudi vaši odrasli člani družine.

5. ___________________________
Misel o knjigi:
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 *.

