
Bralna značka  
za odrasle 2022

Človeški rod, od katastrof ohromljen,
ne kaže nikakršnega zanimanja
za napovedani konec sveta.
Konec sveta je zato do nadaljnjega odložen.
(Ervin Fritz v Odgovornost poezije, 2014)



Označite najmanj pet naslovov ali pripišite  
druge kratke zgodbe, ki ste jih prebrali. 

  Albahari, David Besede so nekaj drugega

  Bonilla, Rocio Zgodba iz soseske

  Bulgakov, Mihail  Morfij in druge zgodbe

  Dahl, Roald  Takšen kot ti

  Fritz, Ervin Odgovornost poezije

  Golja, Marko Prepozno, pozneje 

  Hanuš, Barbara Kavni krog

  Jansson, Tove Poslušalka 

  Keret, Etgar Še zadnja zgodba in konec

  Kleč, Milan Gremo vsi na literarni večer

  Kliči me po imenu

  Kolar, Kazimir Zgodbe nekega slabiča

  Krečič Scholten, Tadeja  Nikoli ni prepozno 

  Kremenšek Križman, Manka  Tujci

  Lemaić, Vesna Dobrodošli

  Mazzini, Miha Pohlep 

  Muschg, Adolf Če je to sreča

  Roth, Joseph Zmagoslavje lepote

  Svetel, Ana Dobra družba   

 Veljajo tudi druga dela navedenih avtorjev, druge kratke zgodbe  
 in druge kratke literarne oblike. 



Prosimo, zapišite misel ali več iz knjig,  
ki so vas navdušile.

Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
E-pošta ali telefon:

Izpolnjeno zgibanko vrnete najkasneje  
do 22. novembra 2022.

Prijetno branje in hvala za sodelovanje.
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Družina je iz Medvod odpešačila nekaj kilometrov v gozd, kjer 
so se ustavili na prijetni, nizko ležeči hribovski jasi. Ko so pojedli 

pašteto, tunino in hlebec črnega kruha, je Tanja legla na odejo, iz 
košare vzela knjigo, nekaj časa listala …

(Erica Johnson Debeljak  
v Prepovedani kruh, 2010)

V leposlovni dvorani so kratke zgodbe postavljene na policah, ki so označene z UDK 82-32. 

KRATKA ZGODBA je oblika male forme v prozi; pripoved skromnega obsega,  
osredotočena na majhen, na zunaj nepomemben pripetljaj, vendar s simboličnim 

življenjskim pomenom. 

UDK ali univerzalna decimalna klasifikacija je mednarodno enotno normativno 
 orodje za vsebinsko označevanje knjižničnega gradiva. 

V globoki zimi sem končno odkril,
da v meni vlada poletje,

ki mu ne more nič do živega.
(citat Alberta Camusa)

Vzemite knjige še vi! Vabljeni. 


