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Elena Ferrante 
Zlagano življenje odraslih
Nov roman italijanske pisateljice Elene 
Ferrante. Kot je značilno za njena dela, je 
dogajanje postavljeno v Neapelj. Zgod-
ba, polna nepričakovanih trenutkov in 
besed, nas popelje v Neapelj na začetku 
devetdesetih let. Dvanajstletni Giovanni 
se življenje nenadno spremeni, ko sliši 
svojega očeta, kako njen videz omalo-
važujoče primerja z videzom njegove 
odtujene sestre Vittorie. To spodbudi Gi-
ovanno k iskanju Vittorie na drugi stra-
ni Neaplja, da bi odkrila skrivnosti svoje 
družine.

Eugen Ruge 
V časih pojemajoče svetlobe
V časih pojemajoče svetlobe je avtobi-
ografski roman štirih generacij vzhod-
nonemške komunistične družine. Roman 
sestavlja dvajset poglavij, od tega se jih 
šest posveča rojstnemu dnevu glave dru-
žine Wilhelma, ki je opisan skozi prizmo 
šestih glavnih likov, šest se jih posveča 
letu 2001 oziroma Alexandrovi usodi v 
Mehiki, preostalih osem pa teče v krono-
loškem vrstnem redu. Rugov romaneskni 
prvenec je prepojen z blago ironijo in hu-
morjem. Zanj je dobil dve prestižni nagra-
di, Döblinovo in nemško knjižno nagrado.

Goran Vojnović 
Đorđić se vrača
Leta 2017, ko se začenja evropsko prven-
stvo v košarki, se Marko Đorđić nenapo-
vedano vrne na Fužine. Prvič, odkar se je 
pred več kot desetimi leti preselil v Bosno. 
A v resnici ne ve, kaj bi počel na Fužinah. 
Njegov oče Radovan zboli za boleznijo, 
mama Ranka v skrbeh zanj postaja živčna 
razvalina, njegovi prijatelji pa so raztreš-
čeni po svetu, ki mu on sam več kot očitno 
ne pripada več. Z vsakim novim dnem, z 
vsako novo zmago slovenske košarkarske 
reprezentance postaja jasno, da Marko v 
Sloveniji nima več svojega mesta.

David Perlmutter in Austin Perlmutter
Negovani možgani
Možgani danes počenjajo vse kaj drugega, 
kot so nekdaj. Silimo jih, da gledajo v vse 
mogoče zaslone. Spopadamo se z razbur-
jenostjo zaradi stalnih slabih novic. Ob tem 
nas zasvaja preobilna hrana. In tako se nam 
povečujejo vnetja v telesu, škoda nastaja na 
možganih. Vse skupaj nas vodi v vsestran-
sko tesnobnost, v vse večjo odsotnost … 
Ven iz vsega tega nas vodi ta knjiga, ki nosi 
podnaslov »Razstrupljanje, ki jasni misli, 
poglablja čustva in zagotavlja srečo«. Avtor-
ja – priznan nevrolog in avtor dveh uspešnic 
Požgani možgani in Zdravi možgani ter nje-
gov sin internist – sta podala sodoben, člo-
veku prilagojen življenjski recept.

Cressida Cowell
Kako izuriti svojega zmaja
Končno smo dočakali slovenski prevod se-
rije knjig »Kako izuriti svojega zmaja«, ki jo 
piše Cressida Cowell. Po prvem delu je bil 
uprizorjen tudi risani film. Viki III., Vandalska 
Vahnja, je precej majhen Viking s presne-
to dolgim imenom. Čeprav vsi trdijo, da je 
nekoristen, mora popeljati deset novincev 
skozi obred sprejema v pleme kosmatih 
huliganov. Fantje morajo izuriti svoje zmaje 
ali pa bodo za vedno izobčeni. A kaj, če je 
Vikijev zmaj podoben majcenemu rjavemu 
zajčku s krili? In nima zob? Morskizmajus 
Gigantikus Maksimus se prebuja in hoče 
požreti vse Vikinge na otoku gumpcev. Ali 
lahko Viki reši pleme in postane junak?

Mina Lystad
Fejk
Fejk je mladinski roman Mine Lystad. Glav-
no junakinjo Marie smo spoznali v knjigi 
Luzerka. Zdaj ne snema več spletnih videov, 
ampak piše za šolski časopis. Marie se zave-
da, da delujejo najbolj sočni trači. Kaj pa, če 
se ne zgodi nič posebnega? Potem moraš 
resnico malo polepšati, kajne? To počnejo 
vsi drugi novinarji. Zato po svoje začini tudi 
intervju z najbolj kul fantom na šoli. »Fake 
news« tako tudi v šolskem okolju postane 
glavna novica. Toda kje so meje? Bo kljub 
porajajočim se dvomom požrla svoja načela 
in se dokopala do uredniškega mesta? Ro-
man, primeren časom socialnih omrežij in 
lažnih novic, v katere so vpeti mladi.
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Knjižnice pod krošnjami ne bi bilo 
brez založnikov, ki zagotavljajo brezplačno 
branje in listanje pod drevesi pod okriljem 
Zavoda Divja misel, tako lansko kot tudi 
letošnjo izvedbo pa je sofinancirala Obči-
na Ribnica. V preteklih letih so bili bral-
cem na voljo tudi časopisi, zaradi korone 
pa smo letos lahko brali predvsem knjige. 
Za knjižnico pod krošnjami so odlično 
skrbele mlade knjižničarke Neja Golež, 
Kristina Oiclj in Maja Mate. Kljub različnim 
omejitvam smo uspeli pripraviti veliko do-
godkov za otroke. Na našem urniku se je 
skoraj vsak dan našlo nekaj za najmlajše. 
Ob ponedeljkih in sredah smo jim brali 
pravljice, petkovo popoldne pa smo na-
menili kartanju, sestavljanju sestavljank, 

včasih smo celo igrali Človek, ne jezi se in 
druge družabne igre. Na dogodivščine z 
zmajčkom Pepijem nas je vsak četrtek po-
peljala Neja Golež, ob vikendih pa smo se 
pomerili na športnem področju – enkrat 
z žogo, drugič s keglji, tretjič z balinčki in 
kolebnicami. Poleg tega smo tudi letos 
obiskovalcem ponudili poletavski kotiček, 
kjer so se lahko otroci, ki so med poletjem 
sodelovali v bralni akciji Poletavci, used-
li s knjigo in si s peščeno uro merili čas 
branja.

V knjižnici pod krošnjami smo 16. av-
gusta imeli Večer slovenskih ljudskih pra-
vljic. Gostili smo posebnega gosta. Obi-
skal nas je namreč pastirček, ki nam je 
prebral pravljice, ki sta jih nekoč prebirala 

z dedom. Pastirčka je upodobil Peter Alojz 
Marn, študent AGRFT-ja. Otroci so z vese-
ljem prisluhnili starim slovenskim pravlji-
cam Palček, Tri vile in Zdravilno jabolko. 

Zelo smo zadovoljni, da je Knjižnico 
pod krošnjami obiskalo več kot tisoč obi-
skovalcev, kar nam pove, da se je knjižni-
ca pod krošnjami pri nas dobro ustalila. 
Veselimo se že naslednjega poletja, ko 
bomo lahko v rdečih ležalnikih spet pre-
birali dobre knjige. 

Poletje v Knjižnici 
pod krošnjami

    Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

Ustavi se. Vzemi si čas za dobro 
knjigo in jo prelistaj v pomirjujoči 

senci. Knjiga v naravi je pozabljeno 
zadovoljstvo. Gre za aktivnost 

brez blišča in obljube avanture, 
a s toliko več pristnega užitka in 

sproščujočega šarma. [U1] 

Ure pravljic so oblika knjižne vzgoje, ki otroke od četrtega leta dalje uvaja v pra-
vljični svet knjige, hkrati pa ga postopno in sistematično pripravlja na vzgojo s knjigo. 
Zelo pomembno je, da otroka že v predbralnem obdobju navajamo na pravljice. Otrok 
si s tem širi literarno obzorje, bogati besedni zaklad in literarni okus.

Na prvem delu pravljične urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki, njihovimi 
dogodivščinami in vragolijami. V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo 
ustvarjalno plat in domov ponosno odnesejo svoje izdelke.

V Knjižnici Miklova hiša potekajo pravljične urice od oktobra do maja enkrat me-
sečno, in sicer za posamezne skupine na prvi ali drugi četrtek ob 16.30 ali 18.00, ena 
skupina posluša pravljice v angleščini. K pravljičnim uram lahko otroci pristopijo tudi 
med letom, četudi nanje niso bili prijavljeni v septembru. Lepo vabljeni k predhodni 
prijavi! Prvi termin bo že 7. 10., zato pohitite s prijavo v knjižnici, po telefonu 
na 041 390 057 ali pa pošljite e-pošto na neza.tanko@miklovahisa.si.
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V oktobru začnemo z Urami pravljic

Konec avgusta se je z grajskega 
dvorišča poslovila Knjižnica pod 
krošnjami, ki v zelenem okolju 
ribniškega grajskega parka deluje 
že osem let.  

   Neja Golež



Predmet 
meseca

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 
- podajmo roko starejšim tudi na spletu

 Neža Tanko, Knjižnica Miklova hiša

 Vasja Zidar, kustosinja 
dokumentalistka 
   Jernej Marinč

Ob izvajanju projekta Evropski teden mobil-
nosti, ki je potekal med 16. in 22. septembrom 
pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, 
je Knjižnica Miklova hiša Ribnica 18. septembra 
organizirala poseben pogovorni večer. 

Gost je bil priznani prevajalec, pisatelj, lju-
bitelj pohodništva in planinec Jakob J. Kenda. 
Kenda je kot prvi Slovenec prehodil zname-
nito 3500 kilometrov dolgo ameriško Apala-
ško pot, na katero se je podal pred štirimi leti. 

Pred dvema letoma pa se je s takrat 12-letnim 
sinom Aljažem in 15-letno hčerko Lučko po-
dal na prvih 500 kilometrov slovenske Tran-
sverzale, ki jo je Kenda povezal v krožno pot, 
dolgo 1200 kilometrov. Krožna transverzalna 
pot po Sloveniji z namenom spoznati in vzlju-
biti svojo domovino je bila sicer ideja Ivana 
Šumljaka že leta 1951, ki pa je zaradi takra-
tnih povojnih časov in razmer v južnem delu 
Slovenije ni uspel realizirati. Leta 1953 je bila 
tako odprta 600 kilometrov dolga in vsem 
planincem poznana Slovenska planinska pot 
od Maribora do Ankarana prek naših najlep-
ših gora. 

Kenda je v res zanimivem in iskrivem 
pogovoru spregovoril o doživetjih, dogodivš-
činah in izkušnjah v Ameriki ter z otroki na 
Transverzali čez slovenske hribe in doline. 
O slovenski dogodivščini je napisal odličen 
potopisni roman Transverzala, poln slikovi-
tih, humornih vložkov in s predstavitvijo naše 
lepe dežele. V bližnji prihodnosti bo romanu 
sledil še vodnik po Transverzali. Niti sobot-
nega pogovora ob tednu mobilnosti je pletla 
Zdenka Mihelič, navdušena gornica in med-
narodna planinska vodnica UIMLA.

Kostanjeva pita
Si po letu dni ponovno
paleto je vzela,
s čopičem v rokah
močno se je vrtela.
Korak sem, korak tja,
povsod, do koder seže 
preljuba narava.
Malo oranžne, malo rumene,
malo zelene, malo rjave.
Za utrinke tiste prave,
za barvitost mavrično, 
za občutje pravljično.
Pa za jesen čudovito 
in povrh za slastno 
kostanjevo pito.

Andreja Bregar

Glinen žličnik je rumeno 
loščen z rjavimi črtami. 
Upodobljene ima tri križe, 
šest podob, devet glav in 
letnico 1894, kar velja za 
domnevno leto nastanka. 
Uporabljal se je za shra-
njevanje žlic in ostalega 
pribora. Muzeju ga je leta 
1961 podaril Anton Nosan iz 
Prigorice. Visok je 36 cm in 
ima inventarno številko 49.
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Kako do covidnega potrdila? Kako objaviti 
sliko na Facebooku? Kdo vse vidi mojo sli-
ko? Kako si izposoditi elektronsko knjigo?

V knjižnici v sklopu projekta »Sodobno 
znanje za vse generacije« pripravljamo novo 
storitev IKT-pomočnik, s katero vam bomo 
pomagali najti odgovore na zgornja vprašanja. 
Svet tehnologije se razvija skoraj z nadsvetlob-
no hitrostjo, tako da je novostim zlasti starejšim 
res težko slediti. Zato prav zanje pripravljamo 
individualna usposabljanja s področja informa-
cijsko-komunikacijske tehnologije.

Usposabljanja so individualna, saj je pri 
takšnih izobraževanjih pomembno, da se pri-
lagodimo posamezniku in sledimo njegovim 
potrebam.
Vsebina izobraževanja je razdeljena na 
več sklopov:
• prvi stik z IKT – osnove rokovanja s tablico 

(in računalnikom), povezovanje na splet, 
ustvarjanje e-naslova, osnove spletnega 
brskanja, pošiljanje kratkih sporočil;

• knjižnica na spletu – samostojne rezerva-
cije gradiva, podaljševanje izposojenih knjig, 

izposoja e-knjig;
• družabna omrežja za starejše – glavne 

značilnosti družabnih omrežij, bonton in pas-
ti, skrb za zasebnost, ustvarjanje osebnega 
profila, ogled profilov ustanov in skupin;

• specifična področja - po dogovoru, 
uporabnik mora imeti svoj mobilni telefon, 
tablico ali prenosni računalnik:
- e-banka
- digitalno potrdilo, smsPASS, zVem in 
covidno potrdilo, eDavki, eUprava.

Na usposabljanje se je treba prijaviti. Usposa-
bljanje bo potekalo v prostorih knjižnice v Rib-
nici, Sodražici in Loškem Potoku, za termin pa 
nas pokličite na 041 390 057 ali pa se oglasite 
v knjižnici. Za točen termin se bomo uskladili. 
Lahko se prijavite samo na en termin, po pot-
rebi pa se lahko odločite tudi za nadaljevanje 
usposabljanja in izbirate med različnimi sklopi. 
Če imate svoj pametni telefon, tablico ali pre-
nosni računalnik, ga prinesite s seboj.

Ob tednu mobilnosti peš po Sloveniji in svetu
 Zdenka Mihelič    Domen Češarek

Pogovorni večer z Jakobom J. Kendo 
ob tednu mobilnosti


