
Ime in priimek:

Naslov:

E-naslov:

Tel.:     , če želite.

Zloženke vrnite v knjižnico do 20. 11. 2020. Zaključek s knjižnimi 
nagradami pričakujte okoli 3. 12. 2020 (Ta veseli dan kulture).

Pripravila Liljana Klemenčič s sodelavci.

Bralna značka
za odrasle 2020

Nosil sem, nosil luno s seboj,
sijala je milo in bledo,
in rekel sem, daj, ostani z menoj,
naj te začaram z besedo.

Bina Štampe Žmavc v Kraljična onkraj ogledala 

Pustim, da se neprebrane knjige v meni kopičijo 
kot zaloga možnosti, ki bi lahko bile, morda bodo, 
morda pa tudi ne. Z veseljem priznam, da česa 
nisem prebrala, ker mi to pogosto tlakuje pot do 
knjige. Včasih reče kdo kaj zares osupljivega ali tako 
pretehtanega, da me h knjigi naravnost ponese.
                    
Mojca Pišek v Knjiga, ki smo jo vendar vsi prebrali

Petindvajset je črk slovenske abecede, le-te tvorijo vse naše besede.
Petindvajset literatk in literatov vas vabi k branju!

Naj vas knjige ponesejo!



In tu je prostor za citat iz knjige, ki vas je navdušila. Veseli bomo še 
kakšnega vašega bralskega sporočila. Hvala.

Prosimo, zapišite najmanj pet avtorjev in naslovov, ki ste jih prebrali.
Vsaj en avtor naj bo s seznama. Hvala.

Allende, Isabel:   Japonski ljubimec
Babačić, Esad:   Odrezani od neba
Cestnik, Mare:   Motnje v raju
Čander, Mitja:   Slepec
Demšar, Avgust:  Cerkev
Ercegović, Romana:  Molitev zemlji
Fiorato, Marina:  Pihalec stekla z Murana
Grafenauer, Niko:  Stiska jezika
Hrastelj, Stanka:  Igranje
Ihan, Alojz:   Romanje za dva … in psa
Jurca, Branka:   Ko zorijo jagode
Klemenčič, L. & Kerbler, S.: Kurent
Le Guin, Ursula K.:  Zgodbe iz Zemljemorja
Maurer, Neža:   Litanije za mir
Novak, Kristian:  Cigan, ampak najlepši
Osojnik, Iztok :   Poročena na rdeče
Pregl, Slavko:   Srajca srečnega človeka
Remarque, E. M.:  Nebesa ne poznajo izbrancev
Stridsberg, Sara:  Beckomberga: oda moji družini
Škerl, Ada:   Obledeli pasteli  
Tokarczuk, Olga:  Pelji svoj plug čez kosti mrtvih
Umrigar, Thirty:  Razdalja med nama
Vršič, Zarja:   Kozjeglavka
Zupan, Vitomil:     Potovanje v tisočera mesta
Žakelj, Bronja:      Belo se pere na devetdeset

Seznam knjig:


