
 

Ime in priimek: 

 

 

Točen naslov: 

 

 

e-mail: 
 

 

O zaključni prireditvi, kjer bodo podeljene 

knjižne nagrade, vas bomo še naknadno obves-

tili. 
 

Izpolnjen obrazec (izrežete označeni del) lahko 

prinesete osebno v knjižnico KIC MORS 

(Ljubljana ali Maribor) oz. pošljete na naslov do 

20. 11. 2012: 
Knjižnično-informacijski center 

Vojkova c. 55a 

1000 Ljubljana 

ali 

Knjižnica Kadetnica 

Engelsova 15 

2111 Maribor 

 

Dodatne informacije: 
Knjižni svetovalec:  

Miroslav NIDORFER, prof., bibliotekarski spec. 

e_naslov: m.nidorfer@gmail.com 

. 
 Branje je potovanje 

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

B RALNA   
ZNAČKA  

ZA ODRASLE 
 

2012 
 

V  
SLOVENSKI  

VOJSKI 

A. Michell: Ljudje 

 

zazrite se v svoje dlani 

svoje lepe spretne dlani // 

… 

zazrite se v svoj obraz 

ki lahko otrpne v grozi 

in se stopi v ljubezni 

zazrite se v vse to življenje 

vso to lepoto 

ljudje ste 

ljudje so 

ljudje smo 

potrudimo se biti ljudje 

 

zaplešimo! 

 

              S knjigami. Vabljeni. 

 

Želimo vam obilo  

prijetnega branja! 

Knjižnično-informacijski center  
MO RS 

Knjižne nagrade podarjajo: 

Založba eBeseda 

Litera, 

Študentska založba, Beletrina 

 

 

Pripravila: Liljana Klemenčič (Knjižnica Ivana Potrča 

Ptuj) s sodelavci in v sodelovanju z Miroslavom Nidor-

ferjem (KIC MORS). 



Preberite najmanj 5 knjig avtorjev  
s seznama*: 

 
1. Boris PAHOR:  Moje suhote 
2. Nataša KRAMBERGER: Kaki vojaki 
3. Drago JANČAR: Graditelj 
4. Avgust DEMŠAR: Evropa 
5. Milan VINCETIČ: Vidke 
6. Jože SNOJ: Kažipoti brezpotij 
7. Vinko OŠLAK: Tri usode s Koroškega 
8. Wisława SZYMBORSKA:  Semenj čudežev 
9. Feri LAINŠČEK:  Nedotakljivi 
10. Nejc GAZVODA: Sanjajo tisti, ki preveč spijo 
11. Janja VIDMAR: Pink! 
12. Tone KUNTNER: Mati Slovenija 

   13. Charles DICKENS: David Copperfield 
14. Brina SVIT:     Smrt slovenske primadone 
15. Nicholas SPARKS: Beležnica 
16. Franjo MALGAJ: Vojni spomini 1914-1919 
17. Stane GRANDA: Mala zgodovina Slovenije 
18. Franc SEVER: Past na Menini planini 

 
 

 *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. 13-18) so dostopne v KIC 

MORS (Ljubljana ali Maribor). 

 Knjige, ki niso dostopne v KIC MORS, lahko najdete v 

drugih javnih knjižnicah oz. če se oglasite v KIC MORS 

(Ljubljana ali  Maribor), vam jih lahko mi naročimo preko 

naše medknjižnične izposoje. 

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 ... 

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 *.  


