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OBISKAL NAS JE ŽUPNIK MARTIN GOLOB
Minilo je že dobro leto dni, odkar se svet bori s pandemijo
koronavirusa. To smo občutili tudi stanovalci in zaposleni
Doma starejših občanov Loški Potok. Z različnimi
ukrepi smo se uspešno ubranili vdora virusa v naš dom, a
hkrati so ti ukrepi tudi spremenili bivanje v domu. Nekaj
časa so bili stanovalci dobesedno odrezani od zunanjega
sveta, brez fizičnih stikov s svojimi svojci. Stik s svojci
jim je bil omogočen preko telefona in videoklicev, kar
pa se nikakor ne more primerjati z objemom in stiskom
rok. Tudi zaposleni smo se na različne načine trudili, da
bi stanovalcem čim bolj popestrili bivanje v domu.

Epidemija se počasi umirja, s tem pa se sproščajo tudi
ukrepi. Obiski so dovoljeni, stanovalci pa se lahko
sprehodijo po okolici doma. V aprilu so stanovalci dobili
prav posebno presenečenje, saj jih je obiskal gospod
župnik Martin Golob. Župnik Martin mašuje v naši
matični enoti v Grosuplju, naši stanovalci pa so ga v času
epidemije spremljali na TV. Njegovega obiska so se zelo
razveselili, skupaj so spili kavo in poklepetali. Obljubil
nam je, da nas kmalu spet obišče.
Urška Kos

Pol ure branja na
dan prežene
dolgčas stran!

KDO? OTROCI, STARI OD 7 DO 12 LET
KDAJ? MED POLETNIMI POČITNICAMI
KAKO? BERI 30 DNI 30 MINUT
Maj - junij - julij 2021
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NOVICE IZ KNJIŽNICE RIBNICA
Srečni ljudje berejo
Za vas smo pripravili akcijo
Srečni ljudje berejo, kjer smo v
istoimenski brošuri zbrali naslove
kakovostnih del. Brošuro prejmete
v knjižnici, lahko pa jo poiščete
tudi na naši spletni strani. Z
akcijo želimo pritegniti bralce, da
posežejo po delih, ki jim navadno ne pridejo pod roke, vendar
so vredna branja. V bralni akciji sodelujete tako, da preberete
5 knjig s seznama ali pa katero drugo delo navedenih avtorjev.
Na zadnji strani brošure napišete naslove prebranih knjig in
jo oddate v knjižnici, mi pa vas bomo po 8. februarju 2022
povabili na srečanje z znanim avtorjem in podelili priznanja
vsem, ki boste izziv zaključili. In – saj veste, srečni ljudje
berejo!

Knjižnica Miklova
hiša Ribnica pri
vas doma
Knjižnico
lahko
uporabljate 24 ur na
dan, vse dni v tednu,
čeprav so ponoči
naša vrata zaprta.
Ponujamo vam namreč elektronske storitve, ki so na voljo
ves čas. Za rezervacije in podaljšave zagotovo že uporabljate
aplikacijo Moja knjižnica ali Cobiss. Poleg tega vam že dolgo
omogočamo uporabo portala EBSCO, kjer lahko prebirate
literaturo s področja humanistike, kulture, izobraževanja,
medicine, splošne znanosti ipd., svoje znanje lahko poglabljate
v spletni enciklopediji Britannica, zraven pa vam ponujamo
še Tax-Fin-Lex (portal za zakonodajo in finance).
Na daljavo si lahko sposodite tudi časopise in revije,
elektronske in zvočne knjige. Verjetno ste se v zadnjem času
že srečali z Biblosom, kjer si lahko sposodite elektronske
knjige. Večino slovenskih in tujih časopisov lahko berete
na portalu PressReader, zadnji novosti pa sta Audibook in
Kanopy. Audibook je aplikacija, ki vam omogoča poslušanje
zvočnih knjig na telefonu kjerkoli in kadarkoli. Poslušanje
lahko dobro združite z vožnjo, tekom ali kakšno drugo
dejavnostjo. Na enem mestu je zbranih več kot 400 zvočnih
knjig v slovenščini, zbirka pa se dnevno posodablja. Audibook
si lahko prenesete na telefon kot aplikacijo.
Od začetka aprila Knjižnica Miklova hiša Ribnica svojim
članom nudi brezplačen dostop do platforme Kanopy, ki
vsebuje bogat in kakovosten nabor mednarodnih filmov in
dokumentarcev. Lahko izbirate med 30 000 naslovi v različnih
kategorijah. Poleg resnih in zabavnih vsebin za odrasle je del
vsebin namenjen tudi otrokom v pododdelku Kanopy Kids.
Pri izbiri bodite previdni, saj lahko pogledate 10 filmov na
mesec, izbrani film vam je na voljo 72 ur, epizode izbrane
serije pa lahko pogledate v enem mesecu. Pri nekaterih filmih
si lahko vklopite tudi angleške podnapise. V Kanopy vstopite
preko povezave https://miranjarc.kanopy.com/. Za vpis pri
vseh naštetih aplikacijah potrebujete svojo člansko številko in
geslo za Cobiss.
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Video pravljice
Od decembra pa do konca aprila smo
za najmlajše tedensko pripravljali video
pravljice. Vsak četrtek ob 18. uri je na otroke
tako čakala nova video pravljica, skupaj se
jih je nabralo dvajset. Izjemna zahvala gre
založbam, ki so nam omogočile uporabo
njihovih knjig, da smo lahko naredili video
posnetke. Knjige sva prebrali mladinski knjižničarki, glasbeno
pa jih je opremil Blaž Lušin. Nič ne de, če ste kakšno od pravljic
zgrešili, saj vemo, da je v današnjih časih težko vsemu slediti
sproti. Video pravljice so še vedno na ogled na naši spletni strani,
Youtube kanalu in Facebooku, do njih pa lahko dostopate tudi
prek QR-kode.

V objemu s knjigo –
predšolska bralna značka
Akcija V objemu s knjigo je bralna
značka za najmlajše, ki smo jo začeli
15. maja, ob svetovnem dnevu
družine. Otroci se lahko akciji
pridružijo kadarkoli, naloga pa je
opravljena, ko preberete vsaj 5 knjig.
Slikanice, katerih naslovi se nizajo
v brošuri, so predlogi za branje otrokom. Pri izboru slikanic
se ne omejujte samo na naslove v knjižici, posezite tudi po
drugih naslovih istih avtorjev ali pa si naredite čisto svoj izbor.
Skupno branje z otrokom od zgodnjega otroštva naprej prinaša
radost obema, tako otroku kot odraslemu. Otroku je ugodno
in udobno v vašem naročju ali ob vas, opazuje ilustracije in
jih dopolnjuje z besedami, ki prihajajo iz vaših ust. Počuti se
varnega. Ob obisku knjižnice bo vaš otrok v knjižico dobil
štampiljko s pravljičnim junakom. Po petih zbranih štampiljkah
boste povabljeni na lutkovno predstavo, predvidoma decembra
2021, kjer bo otrok prejel tudi priznanje. Naj bo branje vaša
vsakodnevna navada, nekaj, kar bo otrok pričakoval od vas in
česar se boste veselili tudi vi!

Poletavcem se letos lahko
pridružijo Najpoletavci
V knjižnici z veseljem nagrajujemo
naše zveste bralce, zato lepo vabimo
otroke, stare od 7 do 12 let, da se tudi
letos med 10. junijem in 10. septembrom pridružijo bralni
akciji Poletavci, poletni bralci. V knjižnici jih čakajo bralni
seznami in priponke, letošnja novost pa so medsebojna
priporočila – vsak »poletavec« lahko prebrano knjigo oceni
in jo tako priporoči drugim bralcem. Akcija Najpoletavci
pa je namenjena tistim, ki so Poletavce že prerasli – torej
mladim, starejšim od 13 let. Najpoletavci naj poleti preberejo
tri zajetnejše knjige in jih vnesejo v spletni obrazec na
spletni strani www.najpoletavci.si. Za zaključek akcije bomo
pripravili zabavno prireditev s podelitvijo glavnih nagrad za
»poletavce« in »najpoletavce«, ki pa naj zaenkrat ostaneta
še presenečenje.

Neža Tanko,
Knjižnica Miklova hiša
Odmevi
Od
dm
meevi
vi

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
Za naše zveste bralce smo ponovno pobrskali med knjižnimi policami in posebej za vas izbrali naslednje
zanimive knjižne novosti, s katerimi si boste lahko krajšali čas v letošnjem poletju!
BARBARA O’NEAL
Ko smo verjeli v morske deklice
Čustvena zgodba o dveh sestrah, oceanu laži
in iskanju resnice. Njena sestra je bila mrtva
petnajst let, ko jo je zagledala na televizijskih
poročilih.
Josie Bianci je umrla pred leti med terorističnim
napadom na vlak. Izginila je za vedno. Tako
je vsaj verjela njena sestra Kit, zdravnica na urgenci v Santa
Cruzu. Pa vendar ji je le nekaj presunljivih trenutkov življenje
obrnilo na glavo. Pri poročanju v živo s prizorišča požara v
Aucklandu je kamera ujela podobo ženske, ki se opoteka skozi
dim in razdejanje. Njena podobnost z Josie je bila neverjetna
in nezgrešljiva. To je sprožilo poplavo čustev – žalost, izgubo,
jezo, s katerimi se lahko Kit končno pomiri le, če poišče svojo
sestro, ki živi v laži. Po prihodu na Novo Zelandijo začne Kit
svoje potovanje s spomini na preteklost: na dni, ki jih je na
plaži preživela z Josie. Na izgubljenega najstniškega fanta, ki je
postal del njihove družine. Na travmo, ki ju je z Josie preganjala
vse življenje. Če naj bi se sestri znova združili, je to mogoče
le z razkritjem davno zakopanih skrivnosti in soočenjem s
pretresljivo resnico, ki ju je veliko predolgo razdvajala. Da bi
znova vzpostavili odnos, bosta morda morali izgubiti čisto vse.

RAGNAR JONASSON
Otok
Jeseni 1987 se mlad par odpravi na
romantičen izlet v Zahodne fjorde – izlet z
nepričakovanim koncem in katastrofalnimi
posledicami.
Deset let pozneje skupinica prijateljev preživi
konec tedna v starem lovskem domu na otoku
Ellidaey. Na kraju, popolnoma odrezanem od zunanjega sveta,
skušajo obuditi nekdanje vezi. Nekdo od njih pa izleta ne
preživi. Inšpektorica Hulda Hermannsdottir je trdno odločena,
da bo resnico o preteklih in sedanjih dogodkih, ki se ji zdijo
usodno povezani, zlepa ali zgrda zvabila iz temnih globočin.

JEAN-LUC BANNALEC
Bretonske specialitete
Lepi poletni dnevi v juniju bi bili še kako
primerni za prijeten izlet v Saint-Malo.
Komisar Dupin pa se mora tam na žalost
udeležiti seminarja, posvečenega tesnejšemu
sodelovanju med bretonskimi departmaji.
Ko se Dupin med odmorom sprehaja po pokriti tržnici v
starem delu mesta, se tik pred njegovimi očmi zgodi umor.
Storilka, ki je žrtvina sestra – in tako kot ona slavna kuharska
mojstrica, zbeži. Kmalu se izkaže, da je bil to šele začetek
serije umorov. Dupin se skupaj s komisarjema iz drugih
departmajev znajde v tekmi s časom. V Cancalu, mestu, ki
je znano po ostrigah, razkošnem letoviškem kraju Dinard
in Saint-Maloju z njegovimi edinstvenimi restavracijami se
soočijo z grozljivimi družinskimi skrivnostmi, tragičnimi
preobrati in neverjetnimi zgodbami.
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CHRISTI CALDWELL
Prepirljivka
On ni pravi plemič in tudi ona ni ravno dama.
Zaradi neverjetne lepote in divje narave je
bila Ophelia Killoran vedno za vse prava
uganka in ženska, ki so jo podcenjevali.
Nihče ne bi uganil, da svoje večere preživlja
tako, da ščiti otroke z ulic St. Gilesa. Ophelia
prav dobro ve, s kakšnimi grozotami se ti otroci soočajo. Kot
mlado dekle se je z njimi srečala tudi sama in bi umrla, če
ne bi bilo osirotelega fanta, ki ji je rešil življenje. Zloglasni
preiskovalec Connor Steele ni niti najmanj pričakoval, da
bo pri preiskovanju zadnjega primera naletel na Ophelio
Killoran. Minilo je nekaj let, odkar se je žrtvoval zanjo. Zdaj
ona za delo v bratovi igralniški beznici najema sirote z ulice.
Toda kje najde te otroke in kakšni so njeni nameni? Ophelia
in Connor si skočita v lase. Navsezadnje Connor zdaj služi
plemstvu in Ophelia iz prve roke ve, da tem ljudem ne gre
zaupati. Toda če bosta zmogla prezreti pomisleke in združila
moči, bosta morda lahko odkrila, da so njuni nameni – in
njuni srci – povsem usklajeni.

K. A. TUCKER
Preprosto divji
Mestno dekle Calla Fletcher se poskuša znova
povezati z odtujenim očetom. Ko je bila stara
dve leti, je mama z njo odšla z Aljaske, kjer
sta jo dušila odročnost od vsega in skrajno
podeželski življenjski slog. Preselili sta se v
Toronto. Po 24 letih pa jo kot strela z jasnega
zadene, da so očetu šteti dnevi, in nemudoma se odpravi v
odmaknjene in od sveta pozabljene kraje. Na Aljaski se znajde
v čustveni drami spoznavanja umirajočega očeta in v primežu
dileme, kot bi ponavljala mamino zgodbo: med željo po
vrnitvi v vrvež Toronta in čednim, robatim aljaškim pilotom
Jonahom. Ta pa zre na od obilja civilizacije razvajeno dekle kot
na nebodijetreba, ki jo je treba čim prej vrniti tja, kamor sodi.
Prepričan je, da je preveč razvajena, da bi se lahko spopadla z
življenjem v divjini. Jonah ima prav, toda Calla je odločena,
da mu bo dokazala, da se moti. On pa, da bo svoje dokazal
njej. Ne nazadnje je njun odnos tako bolj podoben odnosu
med mačko in psom. A sčasoma začne strast odpora pojemati
in se spreminjati v prijateljstvo. Ali pa se bo prelevila v drugo
strast, tokrat tisto prijetnejšo? Toda Calla ne namerava ostati
na Aljaski in Jonah se ne misli odseliti. Zato nima smisla, da
bi se spuščala v romanco, da bi šla po isti poti, po kateri so šli
– neuspešno – pred toliko leti tudi njeni starši.
S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvani pregled
nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico
Loški Potok! Čim lepše in prijetneje preživite čas počitnic in
dopustov, odpočijte si od vsakodnevnih skrbi in tegob ter se
polni svežega elana vrnite novim delovnim zmagam naproti!
Radi in lepo se imejte ter ostanite zdravi!
Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik
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