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Otroštvo brez knjig –
to ne bi bilo nobeno otroštvo
V Knjižnici Miklova hiša se
bodo s koncem poletja zaključile tri dejavnosti, in sicer poletni
knjižni bazar, Knjižnica pod krošnjami in Poletavci. Otroci lahko
do 10. septembra svoje izpolnjene
bralne sezname oddajo v knjižnici
ali pa elektronsko na naslov poletavci@miklovahisa. O zaključku
bralne akcije vas bomo obvestili.
»Otroštvo brez knjig – to ne bi
bilo nobeno otroštvo. To bi bilo kot

prepoved iti do začaranega kraja, kamor lahko greš
in v njem najdeš eno najredkejših vrst veselja,« pravi
Astrid Lindgren, avtorica Pike nogavičke in številnih
drugih otroških knjig. Tudi mi vabimo vaše malčke v
tisti začarani kraj, zato v septembru sprejemamo prijave za ure pravljic, ki jih bomo izvajali med oktobrom
in majem enkrat mesečno ob četrtkih popoldne. En
termin pravljičnih ur bo v angleščini. Pravljična ura
traja 45 minut in je primerna za otroke, starejše od
štirih let. Prijava je obvezna, bodisi osebno v knjižnici, na telefonski številki 01 83 50 382 oziroma 041 390
057 ali na e-naslov: neza.tanko@miklovahisa.si.

Knjižne novosti za odrasle …

Jana Bauer:
Kako prestrašiti pošast

Uroš Zupan: Arheologija sedanjosti

Pod Filipovo posteljo je pošast, ki mu jo pomaga pregnati njegov prijatelj Oton Kobilica. »Vsi
vemo, da poznamo tri vrste pošasti: robate, zobate in kosmate,« se začne poduk o pošastih. Pa
vendar se nobena od njih ne skriva pod Filipovo posteljo. Tam je namreč repatež, ki ga lahko prepodimo samo z
majhno škatlico. Le kaj je v njej?

Knjiga nosi podnaslov Eseji o knjigah, književnosti in še čem, ki zelo dobro opredeli vsebino.
Knjiga je namenjena vsem ljubiteljem knjig in
tistim, ki so to nekoč bili. Avtor nas vabi k premišljevanju o knjigah in predvsem o branju. Preberite si začetni esej Podarjanje knjig ali pa morda
tistega, po katerem celotna knjiga tudi nosi ime
– Arheologija sedanjosti.

Jane Wenham - Jones: Sladkih petdeset
Sladkih petdeset je roman o štirih prijateljicah,
ki načrtujejo skupno praznovanje abrahama. Sherie ne najde pravega moškega, Fay ima za seboj
ločitev, Roz ne ve, kako se rešiti finančnih težav,
Charlotte pa trpi za sindromom praznega gnezda.
Pred predvidenim praznovanjem se napetost stopnjuje in podrobnosti prihajajo na plano.

Kathryn Croft:
Medtem ko si spala
Kriminalni roman se dogaja v Londonu. Glavna junakinja Tara Logan se neko soboto zbudi
v tuji postelji, poleg nje pa leži truplo. V glavi ji
zeva črna luknja, na minuli večer ne more priklicati nobenega spomina, kljub temu pa trdno
verjame, da sama ni morilka.

… in otroke
Caroline Roque: Volčja šola
(ilustrator: Gregorie Mabire)
Volfi se je sila bal sprejemnega izpita v volčji
šoli in prav zares se ni dobro odrezal na sprejemnem izpitu iz tuljenja, pretepanja, divjanja in
kar je še volčjih odlik. Vsi bodoči prvošolci se
boste lahko pri branju te knjige prepričali, da
prava šola res ni slaba in da se tam lahko naučiš veliko dobrih reči.

Damijan Stepančič: Baraga,
črna suknja med Indijanci
Friderik Irenej Baraga je bil Prešernov sodobnik. Študiral je pravo na Dunaju, potem pa se je
odločil za duhovniški poklic. Črna suknja je indijansko ime slovenskega misijonarja, ki je med
letoma 1831 in 1868 deloval na območju Velikih
jezer. Strip opisuje Baragovo misijonarsko poslanstvo na podlagi dnevniških zapisov in pisem, ki jih je pisal sestri
Amaliji. V Ameriki je deloval v petih misijonih in postal škof v Cincinnatiju.
Za konec naše obiskovalce še obveščamo, da bo od 1. septembra
knjižnica spet odprta po ustaljenem delovnem času.

Redni delovni čas
(od 1. septembra do 30. junija)

KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA RIBNICA
Ponedeljek: 09.00 – 19.00
Torek: 09.00 – 19.00
Sreda: 09.00 – 16.00
Četrtek: 09.00 – 19.00
Petek: 09.00 – 19.00
Sobota: 08.00 – 13.00
Delovni čas v dnevnu pred prazniki:
od 09.00 – 13.00

