Werner Thuswaldner:
Sveta noč, blažena noč

Knjižničarji smo prepričani, da je le izvirna, vsebinsko kakovostna, vizualno privlačna, pedagoško
zasnovana in kulturno dragocena knjiga dovolj dobra knjiga za otroka.
Zato so na Pionirskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana leta 2010
uvedli znak za kakovost otroških in mladinskih knjig Zlata hruška, s katerim so v naših knjižnicah opremljene vse tiste knjige, ki po njihovem
mnenju izpolnjujejo pogoje za kakovostno otroško in mladinsko knjigo. Vrednotenja so namenjena staršem, vzgojiteljem, učiteljem, knjižničarjem in založnikom.
Tudi v Knjižnici Miklova hiša vsako leto z nalepko označimo knjige, ki so
prejele zlato hruško. Letos pa smo na posebnih mestih izpostavili otroške
in mladinske knjige, ki so dobile ta častni znak za leto 2018. V tokratnem
članku jih bomo nekaj tudi predstavili.

Kako je nastala po vsem svetu najbolj znana in
priljubljena božična pesem, ki ji prisluhnemo ob
božičnih praznikih in ki pooseblja ljubezen, mir in
božično vzdušje, boste lahko izvedeli v tej čudovito ilustrirani slikanici.

Daniil Harms: Si videl leva?
Igriva pripoved in navihane risbe nas popeljejo
po zverinjaku otroških asociacij. Toda ali je kdo v
resnici videl leva?

Christianne Jones: Živijo, adijo,
na laži te vedno dobijo
Lovro kar naprej laže, četudi sam pravi, da le olepšuje resnico, dokler ga nekega dne pogumna deklica ne pozove, naj dokaže, kar trdi – naj preplava
celo širno jezero in ji vrne njeno žogo. Tako Lovru preostane le eno, in
sicer da pove resnico – sploh ne zna plavati. Kaj se zgodi potem, ugotovite sami.

Andrej E. Skubic: Trio Golaznikus:
Babi nima več telefona
Nova slovenska knjižna zbirka, ki je namenjena
otrokom od šestega leta dalje, je zabavna in polna
napetih dogodivščin. Pravi prijateljski trio – Tomaž, Lija in Liam – vedno kakšno ušpiči in doživi
napete dogodivščine, ki se seveda vse srečno končajo.

Susanna Mattiangeli: Učiteljica
Učiteljice so lahko zelo različne. Lahko so temne,
svetle, nagubane, gladke, pikaste, rožaste, polžaste, kariraste in različno vzorčaste. Poznamo
velike in majhne učiteljice. Okrogle in vitke. Toda
kaj se skriva znotraj učiteljic?
Slikanica, ki je zabaven in razposajen portret učiteljic. Mogoče v njej najdete tudi svojo.

Sarah Crossan: Zavetje vode
V prvencu irske pisateljice Kasienka in njena
mama pripotujeta iz Poljske v Anglijo. Kasienka je
zbegana in žalostna, njena mama pa ima strto srce,
saj se je sem odpravila iskat izginulega moža. Deklica se le s težavo vklaplja v novo okolje. Oživi le,
ko gre plavat. V zavetju vode sčasoma najde moč,
razumevanje, ljubezen in pogum, da se spopade s
težavami, ki ji jih je življenje postavilo na pot, in to morda niso le ovire.
Navdihujoča zgodba za mlajše in starejše bralce.
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Aleksandra in Daniel Mizielinski:
Zemljevidi
Ta poučna knjiga vas bo popeljala na neverjetno
pot okrog sveta. Petinpetdeset ogromnih in nekoliko drugačnih zemljevidov vas bo očaralo z
ilustracijami in v vas vzbudilo željo, da bi o svetu
izvedeli še več.

Grigor Vitez:
O zajcu, ki se je rad smejal
Humor in čarobna moč znamenitega hrvaškega
pisatelja in pesnika, ki je znan po svoji pravljici
Zrcalce, prežemata tudi tri zgodbe v tej knjigi. Si
predstavljate, da zajec premaga volka s smehom?
Ali ne bi bilo lepo, če bi imeli čarobni svinčnik,
ki bi sam napisal domačo nalogo? Ali da bi se spoprijateljili s Soncem?

Eva Janikovszky: Pred ogledalom
– najstnikov monolog
Najstnik stoji pred ogledalom in ni mu všeč, kar
vidi. Vrat se mu je podaljšal, glava se je skrčila,
lasje so kot pajčevina, usta pa kriva. Še lani je bil
videti čisto v redu. Le kaj se je zgodilo v zadnjem
letu? In to tako, da tega še sam ni opazil!

Ellen Karlsson:
Špagica, ptiček in jaz
Selma poletne počitnice preživlja pri babici in
dedku na deželi in se ima prav lepo. A želi si le
še to, da bi imela prijateljico. Selmi pa namesto
najboljše prijateljice v srčku sedi ptiček in jo kar
naprej opominja, da je nerodna, da ne zna tega, ne
zmore onega …. Dokler Selma nekega dne ne sreča nenavadne deklice
s še bolj nenavadnim imenom. Težko je skleniti prijateljstvo, težko ga je
ohraniti. Mogoče pa ni nemogoče.

Nataša Konc Lorenzutti:
Zvezek in brezvezek
Nika je junakinja zgodb v knjigi Kdo je danes
glavni, ki se nadaljuje s knjigo Zvezek in brezvezek
zabavne slovenske avtorice za otroke in mladino.
Nekoliko je zrasla, sicer pa je še vedno zabavna,
radovedna, iznajdljiva, živahna in simpatična.
Takšni junakinji ni nikoli dolgčas niti doma niti v
šoli, bralcu v njeni družbi pa tudi ne.
Nežka Klavžar
Knjižnica Miklova hiša
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