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Knjižne novosti iz Knjižnice Miklova hiša Ribnica
Samo Rugelj – Na prepihu
Začetek te avtobiografske pripovedi je postavljen v poletje leta 2020, v tisto na videz 

idilično obdobje po prvem valu epidemije, ki je pretresla temelje vsega sveta. Zama-
jala je njegova prizadevanja, hkrati pa ga potisnila v stres, zelo blizu travmatičnemu. 
Celitev zadanih ran je Rugelj v različnih kombinacijah s svojimi bližnjimi našel v obisko-
vanju narave in tistih slovenskih gora, za katere v pol stoletja hribolazenja še ni našel 
časa. Z vsakim dnem, preživetim v vsestransko zdravilni naravi, se je z njega odluščila 
plast frustracij, ki so se nabrale čez epidemično pomlad. Ob tem je na marsikaterem 
pohodu naletel na ljudi, ki so tudi v teh časih znali iz narave potegniti nekaj zase. Vsem 
znana zgodba malo drugače.

Laura Baldini – Maria Montessori 
Rim, 1896. Mlada Maria Montessori leta 1896 v psihiatrični kliniki prvič sreča otroke, 

ki jih imajo za ‘slaboumne’. V golem prostoru vlada srhljiva tišina in vanjo zrejo žalostni 
obrazi. Ko jim ob naslednjem obisku prinese igrače, se pred njenimi očmi zbudijo iz 
otopelosti. Tu se začne njena odmevna pedagoška kariera, ki je predstavljena v tem 
romanu. Roman se prepleta v ljubezensko zgodbo, kar jo postavi pred najtežjo odlo-
čitev v življenju.

Jože Trobec in Magda Zore – Strip o Prešernu
Prešernovo življenje je že bilo uprizorjeno v filmu in gledaliških igrah. Kako bi iz-

gledalo njegovo življenje v obliki stripa? V Gorenjskem muzeju so pred slovenskim 
kulturnim praznikom izdali Strip o Prešernu, ki sta ga ustvarila muzejska svetovalka 
Magda Zore in akademski slikar Jože Trobec. V toku Prešernovega življenja je slikovito 
prikazano tudi njegovo šolanje v Ribnici, ki se ga sam sicer ni rad spominjal.

R. J. Palacio – Chrisova zgodba
Avtorica uspešnice Čudo se v seriji vrača z novim knjižnim delom. Podobno kot pred-

hodniki obravnava zgodbo o dečku s telesno deformacijo. Zgodba o Chrisu in Auggie 
prinaša pomembno spoznanje, da se je za prava prijateljstva treba potruditi. Iz serije 
Čudo ne spreglejte še Julianove in Charlottine zgodbe. Ameriška uspešnica Čudo, pre-
jemnica mnogih mednarodnih nagrad za kakovostno literaturo, ki je osvojila že milijo-
ne bralcev po vsem svetu, je v odličnem prevodu Boštjana Gorenca tudi pri nas ogrela 
srca mnogih.

Brian Greene – Konec časa
V knjigi Konec časa nas izjemen znanstvenik in avtor poljudnoznanstvenih knjig Bri-

an Greene popelje na raziskovanje vesolja in iskanje smisla v soočenju z ogromnimi 
prostranstvi kozmosa. Avtorju sledimo od velikega poka do konca časa in spoznava-
mo, kako so nastale trajne strukture, kako sta se pojavila življenje in um ter kako po-
skušamo ljudje s pomočjo zgodb, mitov, vere, ustvarjalnosti in znanosti ter z iskanjem 
resnice in globokim hrepenenjem po večnem osmisliti svoj obstoj. V knjigi torej razi-
ščemo vesolje od začetka časa pa do nečesa, podobnega koncu, in si pri tem ogleda-
mo, kako so nemirni in domiselni umi osvetlili temeljno minljivost vsega.

Mojca Širok – Evidenca
Politična srhljivka govori o kriminalnem dogajanju na slovenskih tleh in je polna pre-

obratov in presenečenj. V zaspani soseski v središču Ljubljane, nedaleč od predsedni-
ške palače, policija najde truplo. Trije mladi novinarji novičarskega spletnega portala 
odkrijejo mahinacijo z zemljiščem ob največjem letališču v državi, v katero sta vpletena 
vplivni poslanec in podjetje s sedežem v davčni oazi. Znana televizijska novinarka na 
soočenju kandidatov za evropske volitve pomembnega ministra obtoži, da je bil sode-
lavec nekdanje jugoslovanske službe državne varnosti. Evidenca je drugi del trilogije 
Rim–Ljubljana–Bruselj.

Domen Češarek, Knjižnica Miklova hiša Ribnica
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Knjižnica obvešča                                     

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, nadaljujemo 
pa lansko prakso medsebojnih priporočil – vsak Poletavec lah-
ko 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 po-
leti preberejo tri zajetnejše knjige in jih vnesejo v spletni obra-
zec na spletni strani www.najpoletavci.si. Za zaključek akcije 
bomo pripravili zabavno prireditev s podelitvijo glavnih nagrad 
za Poletavce in Najpoletavce, ki pa naj za zdaj ostaneta še pre-
senečenje.

Knjižnica pod krošnjami 
Zopet vas vabimo v grad v našo knjižnico pod krošnjami. Tu 

se lahko v prijetnem okolju umirite, malo posedite in prelistate 
knjigo ali revijo. Dnevno bomo ob 17. uri za vas pripravljali različ-
ne aktivnosti ¬– pravljične ure, ustvarjalne delavnice, družabne 
in športne igre ipd. Otroške delavnice bomo ob slabem vreme-
nu izvajali v dvorani Miklove hiše. Knjižnica pod krošnjami bo 
organizirana v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije 
covid-19. Pričakujemo vas vsak dan po naslednjem razporedu:

Ponedeljek:  15.00 –19.00
Torek:  15.00 –19.00
Sreda:  15.00 –19.00
Četrtek:  15.00 –19.00
Petek:  15.00 –19.00
Sobota:  10.00–19.00
Nedelja:  10.00–19.00 

V primeru slabega vremena nas pod grajskimi arkadami ni.

Poletni delovni čas

Uporabnike obveščamo, da s 1. 7. 
začnemo poslovati po poletnem delovnem času. 

Poletni delovni čas (1. 7.–31. 8. 2021):

       Ponedeljek  11.00–19.00
       Torek  8.00–16.00
       Sreda  8.00–16.00
       Četrtek  11.00–19.00
       Petek  8.00–16.00

KNJIŽNICA POD
KROŠNJAMI

1. 7. - 31. 8.
RIBNIŠKI GRAD 

PONEDELJEK: PRAVLJIČNA URA

SREDA: PRAVLJIČNA URA

ČETRTEK: USTVARJALNA DELAVNICA

PETEK: DRUŽABNE IGRE

SOBOTA IN NEDELJA: ŠPORTNE IGRE

17.00

V sofinanciranju Občine Ribnica.

pripravila Neža Tanko,  Knjižnica Miklova hiša

Razstava Marte Tekavec v Domu starejših občanov Ribnica                               
Dom starejših občanov Ribnica je po 

skoraj dveh letih ponovno odprl vrata 
razstavam, ki jih vse od odprtja doma 
pripravljajo člani Društva likovnega 
ustvarjanja Ribnica. V preteklih letih so 
se na skupinskih in samostojnih razsta-
vah predstavili domala vsi člani društva, 
nekateri že večkrat, in s tem popestrili 
življenje v domu. 

Ena izmed njih je tudi Marta Tekavec, kate-
re slike bodo krasile stene doma vse do 26. 
junija. Marta je svojo slikarsko pot začela šele 
z upokojitvijo in odprtjem likovne šole LICE v 
Ribnici. Toda slikanje in likovno ustvarjanje 
jo spremljata vse od otroštva, kot šolarka je 
imela veliko podporo v učiteljici likovnega po-
uka. Želela si je, da bi bila risanje in slikanje 
ne samo hobi, ampak tudi poklic. Čeprav jo je 
življenje peljalo v drugo smer, je vedno našla 

čas za likovno ustvarjanje. V likovni šoli je kon-
čala štiriletni program in še en projektni letnik 
pri akademski slikarki Karmen Bajec. Nima še 
izoblikovanega likovnega sloga, zanimajo jo 
različne stvari in tehnike, kar se odraža tudi 
na tej razstavi. Na ogled so slike, izdelane v 
različnih tehnikah, od olja, akrila do akvare-
la. Razen motivov narave se rada preizkuša v 
portretih, v katerih skuša ujeti izraz in občute-
nje portretiranca.  

Pred šestimi leti se je pridružila Društvu li-
kovnega ustvarjanja Ribnica in sedaj je to že 
njena tretja razstava, ki jo je pripravila s po-
močjo društva. Kot pravi Marta, je društvo kot 
ena velika družina, ki se med seboj podpira, si 
pomaga in se spodbuja pri ustvarjanju – tako 
se skupaj učijo in rastejo. Trenutno je društvo 
v nekem stresnem mehurčku in to se kaže 
tudi navzven, vendar člane povezuje pozitiva.

Na žalost ni bilo mogoče pripraviti otvo-
ritve, kot je bilo v navadi, da bi s kulturnim 
programom in majhno pogostitvijo razveselili 
obiskovalce in stanovalce doma – situacija 
tega za zdaj še ne dopušča. Srčno pa upamo, 
da bodo dela, ki so na ogled, razveselila sta-
novalce in si jih bodo radi pogledali. Razstava 
bo na ogled do 26. junija 2021.

Monika Žunič
Foto: Branko Žunič


