
Izpolnjeno zgibanko, prosimo, vrnite najkasneje do 15. 11. 2019.
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 *Seznam je nastal s pomočjo knjižničarja Saše Vrhovnika, skrbnika 
tovrstne literature v ljubljanski Knjižnici Poljane (Knjižnica Otona 
Župančiča, Mestna knjižnica Ljubljana). 
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Pripravila:
Liljana Klemenčič s sodelavci

Zakaj peš

Ker vreme ni grdo.
Nič zato, če sem včeraj dejala drugače.

Ker sem izbrala, kam bom šla. In
sploh ni pomembno, da bom prav jaz prispela.

Kajti lahko da bom kam zavila,
sledila kakšnim sledem,

si izbrala kakšna vrata, potrkala,
vprašala za kakšno delo za krajši čas,

spotoma,
peš.

Ekaterina Josifova. Prevedel Namita Subiott o. 2012. 
(Dnevi poezije in vina)

Branje je enostavno in najcenejše potovanje.
In s knjigami se daleč pride.
Vabljeni z branjem okoli sveta!

Lena in ljudje

/…/ skratka
ne morem se več pretvarjati
domov grem in razmišljam:
kdo je ona, Lena,
prodajalka v trgovini, ki je odprta ponoči
stara okoli petdeset let, močna, z očali
rada imam besedo močna
takšna je, debelušna, visoka in ni medla
takšna krepka pobarvana blondinka
ki gleda program Kultura
kadar ne dela ponoči in podnevi
včasih gre na cigareto pred vrata
se pošali z varnostniki
kdo je bila v prejšnjem življenju?
Inženirka? Knjižničarka?
Ne smem je pozabiti vprašati naslednjič,
če ne bo prevelike gneče

No in seveda ima prav:
to je težko besedilo, 
celo kadar se pretvarja, da je preprosto,
kot zdaj

Jelena Fanjalova. Prevedla Jelka Ciglenečki v 
Sodobna ruska poezija. 2010.
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Zapišite najmanj tri povedi iz knjige, ki vas je navdušila.

Prosimo, vpišite naslove prebranih knjig.

Lahko nam zaupate kraje vaših popotovanj in počitnikovanj …
Veseli bomo, če nam zaupate tudi vaše popotniške želje.

Preberite najmanj pet knjig s seznama*:

- Izidor Cankar, S POTI
- Nataša Kramberger, BREZ ZIDU
- Nicolas Bouvier, UPORABA SVETA
- Sonja Porle, ČRNI ANGEL, VARUH MOJ
- Anton Aškerc, MED TURKI IN RUSI
- Benka Pulko, PO ZEMLJI OKOLI SONCA
- Karl-Markus Gauß, V GOZDU METROPOL
- William Sutcliff e, SI IZKUŠEN?
- Tomo Križnar, ŠAMBALA
- Alma M. Karlin, POPOTNE SKICE
- Aleš Šteger, VČASIH JE JANUAR SREDI POLETJA
- Peter Handke, ZIMSKO POPOTOVANJE K REKAM 

DONAVI, SAVI, MORAVI IN DRINI ALI 
PRAVIČNOST ZA SRBIJO

- Branko Gradišnik, JULIJ AVGUSTA
- Claudio Margis, MIKROKOZMOSI
- Joža Horvat, NAD BREZNI OCEANOV
- Robyn Davidson, POTI
- Jakob J. Kenda, APALAŠKA POT 
- Janez Suhadolc, OD AKROPOLE DO RIBNICE
- Boštjan Videmšek, NA BEGU
- Gregor Födransperg, KILOMETRI SREDOZEMLJA

     
Veljajo tudi vse knjige iz zbirke S poti in drugo potopisje 
ter druga dela avtorjev s seznama. Poglejte in izberite na 
posebej pripravljenih policah knjižnice. N
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