
 

SREČANJA S KNJIGO 

POGOVORI O KNJIGAH V BRALNIH SKUPINAH 

Srečanja se začnejo v oktobru 2022 in končajo v maju 2023. 



 

KOMENDA, prostori Zavoda za medgeneracijsko središče, 
1. ponedeljek in 1. sredo v mesecu ob 17.00 
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3. 10. 2022             Barbara Božič 

Ana Roš, Kaja Sajovic: SONCE IN DEŽ 

Ob vznožju gora, pod katerimi teče turkizna Soča, polna postrvi, stoji 

restavracija Hiša Franko, ki je svetovno pozornost vzbudila po zaslugi 

chefinje Ane Roš, najboljše svetovne kuharske mojstrice ter ene naj-

vplivnejših in navdihujočih talentov globalne kulinarične scene. V 

svojem knjižnem prvencu Roševa preko zelo osebnih esejev, spomin-

skih utrinkov, receptov in pretanjene fotografije razkriva zgodbo svo-

jega izjemnega življenja. 

5. 10. 2022                          Danijel Bezek                                       

Janko Kersnik: CIKLAMEN in AGITATOR 

Romana sta sicer dva, vendar bi ju lahko predstavili kot en roman v 

dveh delih. Prvi govori o osebnih odnosih in ljubezni, drugi pa o politi-

ki in volitvah. Obakrat gre za trg Borje v drugi polovici 19. stoletja. 

2. 11. 2022     Danijel Bezek                                              

Nicholas Sparks: NAJDALJŠA POT  

Študentka Sophie se spoprijatelji z Lucom, ki je nekdanji jahalec bikov 

(rodeo). Na eni od tekem se je poškodoval in mama je za njegovo 

zdravljenje zastavila ranč. Zvedeli bomo, kako je poskušal poravnati 

dolgove in ali mu je to uspelo. 

7. 11. 2022             Barbara Božič 

Roman Rozina: STO LET SLEPOTE 

Sto let slepote, »zgodovinska freska slovenskega 20. stoletja«, je mo-

numentalen roman, ki v razvejeno rodbinsko sago o družini Knap vple-

ta številne dogodke iz dejanske zgodovine. Pester nabor raznovrstnih 

likov je postavljen na ozadje rudarskih revirjev, od vzpona rudnikov do 

njihovega zaprtja, osrednji junak, slepi Matija, pa se rodi ravno v času, 

ko se začne družinska hiša zaradi rudniških izkopavanj pogrezati in je v 

zraku grožnja apokaliptičnega konca. 
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5. 12. 2022         Barbara Božič  

Jack Canfield, Mark Victor Hansen: KURJA JUHICA ZA DUŠO. BOŽIČ 

Resnične zgodbe, polne upanja in prijaznosti, ki vam ogrejejo srce in vas 

v prazničnih dneh povežejo z najbližjimi.  

 

7. 12. 2022                       Danijel Bezek        

Jakob Sket: MIKLOVA ZALA 

Leta 1478 so Turki vdrli na Koroško. Zaradi izdaje Turki osvojijo dobro 

varovano gradišče ter odpeljejo plen in ljudi v sužnost. Med njimi je 

tudi nesojena nevesta Miklova Zala. Čez sedem let ji uspe priti spet v 

domačo vas. 

4. 1. 2023                         Danijel Bezek  

Loredana Frescura: KAJ SPLOH VEŠ O LJUBEZNI  

Rok se zbudi v temi in na bolniški postelji. Obiskovalce prepoznava  po 

barvi glasu. Ob strani mu stoji sošolka Snežna, ki živi v materinskem 

domu in  ima zapleteno življenjsko zgodbo. Kaj se mu je zgodilo in ali 

bo zaupal Snežni , ki ga želi popeljati na pot resnice in ljubezni. 

9. 1. 2023                                                      Barbara Božič   

Noah Charney: TAT UMETNIN 

Noah Charney je Američan, ki sedaj živi v Sloveniji in je na Cambridgeu 

študiral umetnostno zgodovino. Zato ne preseneča, da roman zelo ve-

rodostojno predstavi širši javnosti malo poznano področje kraje umet-

niških slik. Pripoved se začne z izginotjem slavne Caravaggieve oltarne 

slike v Rimu, v Parizu izgine Malevičeva umetnina Belo na belem polju, 

tudi v Londonu se zgodi kraja ... Začnejo se preiskave, ki dolgo ne prine-

sejo rezultatov ... Kriminalko odlikujejo izbrušen slog, hitro menjavanje 

dogajalnih krajev in stopnjevana napetost.  
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1. 2. 2022                             Danijel Bezek 

Marij Čuk: ČRNI OBROČ  

Začetek poletja 1920. V Narodnem domu v Trstu se srečata dva para: 

ljubimca iz Dunaja, ki sta poslovno v Trstu in zakonski par iz Radovljice. 

Ne slutijo, kaj jim je pripravila mračna usoda italijanskega fašizma.      

6. 2. 2023                               Barbara Božič  

Drago Jančar: OB NASTANKU SVETA 

Ob nastanku sveta je pripoved o svetu, ki ga še ni in mu je 

»določeno« nastati šele pred našimi očmi. O veliki zgodbi življenja, ki 

je velika prav zato, ker se izriše pred očmi posameznika in je zatega-

delj edinstvena in neponovljiva. Že res, da se je zgodila v mestu M., a 

prav lahko bi se zgodila tudi kjerkoli drugje v naši deželi. 

1. 3. 2022                                Danijel Bezek 

Charles Martin: GORA  MED NAMA 

Ben je kirurg športne medicine, Ashley   pa novinarka. Vsak s svojo 

življenjsko zgodbo se znajdeta na zasebnem letalu, ki pa se zruši v go-

rah. Bosta hudo poškodovana preživela? 

6. 3. 2023                                                Barbara Božič 

Mariana Leky: SELMA JE SANJALA O OKAPIJU 

Selma je sanjala o okapiju je portret vasi, v kateri je vse čudežno po-

vezano. Predvsem pa je knjiga o ljubezni v težkih okoliščinah. Ljubez-

ni, za katero se zdi, da vedno izbira najbolj neugodne razmere. Nežno 

napisana knjiga nas popelje v občutljivo in srčno tkanino človeških 

odnosov. Iskriv roman je bil v Nemčiji literarno presenečenje, za 

najljubšo knjigo pa so ga izbrali tudi knjigarji.  
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8. 5. 2023                                   Barbara Božič             
 
Richard Osman: ČETRTKOV  KLUB ZA UMORE 

Nekje na angleškem podeželju je idilična vasica in v njej prijetno nase-
lje starostnikov Sončni gaj, kjer štirje prijatelji preživljajo jesen življe-
nja, a časa si ne krajšajo z družabnimi igrami, vrtičkanjem ali izleti, 
ampak z reševanjem nerešenih umorov, ki so se zgodili že pred deset-
letji. Pred njihovimi očmi se zgodi umor in z veliko mero humorja se 
spopadejo z uganko, a na dan privrejo tudi druge, dolgo zakopane 
skrivnosti…. Zabavna kriminalka, začinjena z malo posebnim, britan-
skim humorjem, ki bo všeč vsem ljubiteljem napete detektivske zgod-
be. 

                                              

3. 4. 2023                                                Barbara Božič     

Hanif Kureishi: BUDA IZ PREDMESTJA 

Karim je sin pakistanskih priseljencev, ki se želi otresti vsega pred-

mestnega in izkusiti pravi London. Zanimivo in pestro dogajanje v knji-

gi nam prikaže realno sliko angleške družbe sredi 70. let prejšnjega 

stoletja, ki je do vseh pripadnikov drugih narodnosti precej netolerant-

na. London je multikulturni lonec, kjer se vsi nepretrgoma selijo, da bi 

našli sebe, druge, več, boljše. To je neka druga Britanija – takšna, kakr-

šne prej niso poznali niti Britanci sami. 

5. 4. 2023              Danijel Bezek      

Igor Karlovšek: TECI! 

Barbara je dijakinja, ki doživi spolno zloraba lokalnega pomembneža.  

Skupaj z mamo stopita na pot razkritja, ki pa ni lahka, saj so taki po-

membneži povezani s policijo in tožilstvom in imajo svoje lovke na vseh 

področjih družbe.   

3. 5. 2023             Danijel Bezek 

Heather Morris: CILKINA POT 

Cecilia Klein je kot 16 letno dekle prišla v taborišče Auschwitz. 

Ga preživi, toda Rusi jo pošljejo v gulag daleč na sever Sibirije. 
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MOTNIK, sejna soba (stara pošta), 2. sreda v mesecu ob 17.00  

12. 10. 2022                   Barbara Božič 

Ana Roš: SONCE IN DEŽ 

Ob vznožju gora, pod katerimi teče turkizna Soča, polna postrvi, 

stoji restavracija Hiša Franko, ki je svetovno pozornost vzbudila po 

zaslugi chefinje Ane Roš, najboljše svetovne kuharske mojstrice 

ter ene najvplivnejših in navdihujočih talentov globalne kulinarič-

ne scene. V svojem knjižnem prvencu Roševa preko zelo osebnih 

esejev, spominskih utrinkov, receptov in pretanjene fotografije 

razkriva zgodbo svojega izjemnega življenja. 

9. 11. 2022                                                                    Petra Zupančič 

Bronja Žakelj: BELO SE PERE NA DEVETDESET 

Avtobiografski roman, ki na duhovit način pripoveduje zgodbo o 

odraščanju, spominih na Jugoslavijo, benko, Albert piškote in še 

marsikaj, pa tudi o soočanju z izgubo in boleznijo. 

     

14. 12. 2022                   Barbara Božič 

Jack Canfield, Mark Victor Hansen: KURJA JUHICA ZA DUŠO. 

BOŽIČ 

Resnične zgodbe, polne upanja in prijaznosti, ki vam ogrejejo 

srce in vas v prazničnih dneh povežejo z najbližjimi.  
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11. 1. 2023                                                                             Petra Zupančič 

Mark T. Sullivan: POD ŠKRLATNIM NEBOM 

Roman po resničnih dogodkih 

Običajen najstnik Pino Lella se znajde sredi 2. svetovne vojne, čeprav 

se zanjo ne zmeni in mu je za vojno ter naciste malo mar. Kmalu se 

znajde med njimi. Kako preživeti vojno kot mlad fant? Pokonci ga 

drži ljubezen do Anne in misel na to, kako bosta po koncu vojne zaži-

vela.       

15. 2. 2023                                                                                Barbara Božič 

Noah Charney: TAT UMETNIN 

Noah Charney je Američan, ki sedaj živi v Sloveniji in je na Cambridgeu 

študiral umetnostno zgodovino. Zato ne preseneča, da roman zelo 

verodostojno predstavi širši javnosti malo poznano področje kraje 

umetniških slik. Pripoved se začne z izginotjem slavne Caravaggieve 

oltarne slike v Rimu, v Parizu izgine Malevičeva umetnina Belo na be-

lem polju, tudi v Londonu se zgodi kraja ... Začnejo se preiskave, ki dol-

go ne prinesejo rezultatov ... Kriminalko odlikujejo izbrušen slog, hitro 

menjavanje dogajalnih krajev in stopnjevana napetost.       

8. 3. 2023                                                         Petra Zupančič 

Liane Moriarty: MOŽEVA SKRIVNOST 

Žena in mama treh otrok, običajno družinsko življenje, dokler … 

Dokler Cecilia na podstrešju ne odkrije pisma, ki lahko spremeni 

življenje cele njene družine. Kako ravnati, kaj narediti, kako živeti 

naprej?  
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10. 5. 2023                                                          Petra Zupančič 

Camilla Läckberg: ZLATA KLETKA 
 
Na zunaj se zdi, da ima Faye vse. Velikokrat na zunaj zgleda vse 

lepo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati pa ve le redkokdo. Bo Faye 

uspelo? 

Ta skandinavska pisateljica kriminalk v knjigi Zlata kletka pripove-

duje o izdaji in maščevanju.        

12. 4. 2023                                                   Barbara Božič 

Richard Osman: ČETRTKOV KLUB ZA UMORE 

Nekje na angleškem podeželju je idilična vasica in v njej prijetno 
naselje starostnikov Sončni gaj, kjer štirje prijatelji preživljajo je-
sen življenja, a časa si ne krajšajo z družabnimi igrami, vrtičkanjem 
ali izleti, ampak z reševanjem nerešenih umorov, ki so se zgodili že 
pred desetletji. Pred njihovimi očmi se zgodi umor in z veliko me-
ro humorja se spopadejo z uganko, a na dan privrejo tudi druge, 
dolgo zakopane skrivnosti…. Zabavna kriminalka, začinjena z malo 
posebnim, britanskim humorjem, ki bo všeč vsem ljubiteljem na-
pete detektivske zgodbe. 
                       

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK (ČITALNICA), 2. sreda 
v mesecu ob 19.00 

12. 10. 2022          Ivanka Učakar 

Miško Kranjec: POVEST O DOBRIH LJUDEH  
 
Glavni lik je slepa deklica z izjemnim pevskim darom Katica Koren. Z 

mamo Marto in očimom Ivanom  se na zimo s sezonskega dela vrne 

na samotno prekmursko kmetijo k ostarelima Jožefu in Ani Koštrca. 

Mir zmoti razbojnik Peter, Jožefov in Anin vnuk. Bo petje Katico osre-

čilo ali pogubilo? 

Roman je izšel 1940 leta, 1975 pa je bil posnet film v režiji Franceta 
Štiglica.  
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9. 11. 2022          Danijel Bezek 

Elif Shafak: TRI EVINE HČERE 

Istambul pomladi 2016. Peri doživi nepričakovani dogodek na ulici. 

Ta posredno odpre skrbno varovano preteklost. Morda pa je to pri-

ložnost, da se sooči z resnico preteklosti. 

14. 12. 2022           Ivanka Učakar 

Umberto Eco: IME ROŽE  
 
Leto 1327. Viljem iz Baskervilla, frančiškanski menih, pride v slovečo 

opatijo nekje med morjem in Alpami kot odposlanec cesarja Ludvika 

Bavarskega, ki se pripravlja na pohod proti Rimu. Viljem pride kot 

diplomat, a se znajde v vlogi detektiva: razvozlati mora vrsto zloči-

nov, ki se sučejo okrog samostanske knjižnice-labirinta. 

Roman je izšel 1980, film pa 1986, v glavni vlogi Sean Connery. 

11. 1. 2023                                                 Danijel Bezek 

Feri Lainšček: KURJI PASTIR 

Do kod seže človekov najbolj zgodnji spomin. Pisatelj priseže na 

posebno tehniko Carla Junga in tako zvemo za njegovo otroštvo v 

slami kriti hiši na Goričkem, brez elektrike in drugih pritiklin so-

dobnosti. So pa bogato zastopane živali (npr. kokoši) kot bistveni 

del tistega življenja. 
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15. 2. 2023                        Ivanka Učakar 

Tone Cevc: DAVNE SLEDI ČLOVEKA V KAMNIŠKIH ALPAH    

   

Etnolog dr. Tone Cevc je v zadnjih letih znanstvenega dela iskal koreni-

ne pastirskega življenja. Prizadeval si je dokazati svoje domneve, da so 

bile planine že v poznem srednjem veku obljudene, za kar doslej ni 

bilo dokazov. Po nekaj naključnih lastnih najdbah se je leta 1995 pove-

zal z arheologi in v soavtorstvu z njimi je 1997 nastala lepa in berljiva 

monografija o davnih sledeh človeka v naših planinah.  

 

   8. 3. 2023                       Danijel Bezek 

Boris Pahor: ZATEMNITEV 

Pahor je roman izdal 1975 v samozaložbi. Med Slovenci na Tržaškem 

je završalo. V njem je obelodanil intimni odnos, ki ga je imel z Danico 

Tomažič poročeno Vuk, ki je bila s svojim možem Stankom marca 

1944 žrtev komunističnih čistk. Seveda je roman dosti več,  saj je v 

njem Pahor opisal svojo osebno pot v nemirnem vojnem času.  

   12. 4. 2023                      Ivanka Učakar 

Ana Schnabl: PLIMA  

Ana Schnabl, pisateljica mlajše generacije (roj. 1985), je 2022 objavi-

la svoje tretje delo Plima. Psihološko-kriminalni roman se odvija na 

slovenski obali. Začetek zapleta je v preteklosti, konec osemdesetih 

let preteklega stoletja, ko je s piranskega obzidja v smrt omahnil 

najstnik. Kriminalistom ni uspelo ugotoviti, ali je bila to nesreča ali je 

skočil sam ali pa ga je kdo porinil. Odrasla Dunja, zdaj uspešna pisa-

teljica, se vrne v kraj svojega otroštva, da bi se dokopala do resnice.  
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10. 5. 2023                        Danijel Bezek 

Charles Martin: GORA MED NAMA 

Ben je kirurg športne medicine, Ashley   pa novinarka. Vsak s svojo 

življenjsko zgodbo se znajdeta na zasebnem letalu, ki pa se zruši v 

gorah. Bosta hudo poškodovana preživela? 

KNJIŽNICA ŠMARCA, 1. torek v mesecu ob 18.15 

  4. 10. 2022                                                                 Barbara Božič 

Ana Roš: SONCE IN DEŽ 

Ob vznožju gora, pod katerimi teče turkizna Soča, polna postrvi, stoji 

restavracija Hiša Franko, ki je svetovno pozornost vzbudila po zaslugi 

chefinje Ane Roš, najboljše svetovne kuharske mojstrice ter ene naj-

vplivnejših in navdihujočih talentov globalne kulinarične scene. V 

svojem knjižnem prvencu Roševa preko zelo osebnih esejev, spomin-

skih utrinkov, receptov in pretanjene fotografije razkriva zgodbo svo-

jega izjemnega življenja.   

8. 11. 2022                                                                   Barbara Božič 

Roman Rozina: STO LET SLEPOTE 

Sto let slepote, »zgodovinska freska slovenskega 20. stoletja«, je 

monumentalen roman, ki v razvejeno rodbinsko sago o družini Knap 

vpleta številne dogodke iz dejanske zgodovine. Pester nabor razno-

vrstnih likov je postavljen na ozadje rudarskih revirjev, od vzpona 

rudnikov do njihovega zaprtja, osrednji junak, slepi Matija, pa se rodi 

ravno v času, ko se začne družinska hiša zaradi rudniških izkopavanj 

pogrezati in je v zraku grožnja apokaliptičnega konca. 
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6. 12. 2022                        Barbara Božič 

Jack Canfield, Mark Victor Hansen: KURJA JUHICA ZA DUŠO. BOŽIČ 

Resnične zgodbe, polne upanja in prijaznosti, ki vam ogrejejo srce in 

vas v prazničnih dneh povežejo z najbližjimi.  

3. 1. 2023                                                       Vika Gujtman 

Alenka Planinc Rozman, Igor Rozman: SRCE BIJE V DVOJINI 

Trnova pot do starševske sreče – po resnični zgodbi! Kakšne 

preizkušnje čakajo par, katerega edina možnost, da si izpolni 

hrepenečo željo po otroku, je posvojitev iz tujine? Alenka in 

Igor, danes srečna mama in oče dveh prisrčnih dvojčkov iz 

Afrike, sta popisala svojo nekajletno pot do starševstva 

(Mladinska knjiga)          

7. 2. 2023         Barbara Božič 

Mariana Leky: SELMA JE SANJALA O OKAPIJU 

Selma je sanjala o okapiju je portret vasi, v kateri je vse čudežno 

povezano. Predvsem pa je knjiga o ljubezni v težkih okoliščinah. 

Ljubezni, za katero se zdi, da vedno izbira najbolj neugodne razme-

re. Nežno napisana knjiga nas popelje v občutljivo in srčno tkani-

no človeških odnosov. Iskriv roman je bil v Nemčiji literarno pre-

senečenje, za najljubšo knjigo pa so ga izbrali tudi knjigarji.  
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7. 3. 2023                                         Vika Gujtman 

Irena Štaudohar: FIŽOLOZOFIJA 

Zakaj sodobnega človeka privlači vrtnarjenje in kaj se v njem 

zgodi, ko se dotakne zemlje? Je vrtnar del vrta ali je le njegov 

opazovalec? Fižolozofija Irene Štaudohar ni klasična vrtnarska 

knjiga z nasveti, kako in kdaj kaj posaditi, temveč je posebna 

knjiga o vrtu, prepletena z meditacijo o vrtu v družbi velikih 

filozofov in umetnikov. (Bukla) 

         

4. 4. 2023                                                     Barbara Božič 
 
Hanif Kureishi: BUDA IZ PREDMESTJA 

Karim je sin pakistanskih priseljencev, ki se želi otresti vsega pred-

mestnega in izkusiti pravi London. Zanimivo in pestro dogajanje v 

knjigi nam prikaže realno sliko angleške družbe sredi 70. let prej-

šnjega stoletja, ki je do vseh pripadnikov drugih narodnosti precej 

netolerantna. London je multikulturni lonec, kjer se vsi nepretrgo-

ma selijo, da bi našli sebe, druge, več, boljše. To je neka druga Bri-

tanija – takšna, kakršne prej niso poznali niti Britanci sami. 

9. 5. 2023                                                       Barbara Božič 
 
Richard Osman: ČETRTKOV KLUB ZA UMORE 

Nekje na angleškem podeželju je idilična vasica in v njej prijetno nase-
lje starostnikov Sončni gaj, kjer štirje prijatelji preživljajo jesen življe-
nja, a časa si ne krajšajo z družabnimi igrami, vrtičkanjem ali izleti, 
ampak z reševanjem nerešenih umorov, ki so se zgodili že pred deset-
letji. Pred njihovimi očmi se zgodi umor in z veliko mero humorja se 
spopadejo z uganko, a na dan privrejo tudi druge, dolgo zakopane 
skrivnosti…. Zabavna kriminalka, začinjena z malo posebnim, britan-
skim humorjem, ki bo všeč vsem ljubiteljem napete detektivske zgod-
be. 

          



 14 

ŠMARTNO, OŠ (KNJIŽNICA), 3. četrtek v mesecu ob 14.30 

20. 10. 2022                                                      Danijel Bezek 

Feri Lainšček: KURJI PASTIR 

Do kod seže človekov najbolj zgodnji spomin. Pisatelj priseže na po-

sebno tehniko Carla Junga in tako zvemo za njegovo otroštvo v slami 

kriti hiši na Goričkem, brez elektrike in drugih pritiklin sodobnosti. So 

pa bogato zastopane živali (npr. kokoši) kot bistveni del tistega življe-

nja. 

17. 11. 2022                                          Barbara Božič 

Ana Roš, Kaja Sajovic: SONCE IN DEŽ 

Ob vznožju gora, pod katerimi teče turkizna Soča, polna postrvi, stoji 

restavracija Hiša Franko, ki je svetovno pozornost vzbudila po zaslugi 

chefinje Ane Roš, najboljše svetovne kuharske mojstrice ter ene naj-

vplivnejših in navdihujočih talentov globalne kulinarične scene. V svo-

jem knjižnem prvencu Roševa preko zelo osebnih esejev, spominskih 

utrinkov, receptov in pretanjene fotografije razkriva zgodbo svojega 

izjemnega življenja. 

15. 12. 2022                                                        Danijel Bezek 

 Boris Pahor: ZATEMNITEV 

Pahor je roman izdal 1975 v samozaložbi. Med Slovenci na Tržaškem 

je završalo. V njem je obelodanil intimni odnos, ki ga je imel z Danico 

Tomažič poročeno Vuk, ki je bila s svojim možem Stankom marca 

1944 žrtev komunističnih čistk. Seveda je roman dosti več,  saj je v 

njem Pahor opisal svojo osebno pot v nemirnem vojnem času.  

19. 1. 2023                            Barbara Božič 

Noah Charney: TAT UMETNIN 

Noah Charney je Američan, ki sedaj živi v Sloveniji in je na Cambridgeu 

študiral umetnostno zgodovino. Zato ne preseneča, da roman zelo vero-

dostojno predstavi širši javnosti malo poznano področje kraje umetniških 

slik. Pripoved se začne z izginotjem slavne Caravaggieve oltarne slike v 

Rimu, v Parizu izgine Malevičeva umetnina Belo na belem polju, tudi v 

Londonu se zgodi kraja ... Začnejo se preiskave, ki dolgo ne prinesejo re-

zultatov ... Kriminalko odlikujejo izbrušen slog, hitro menjavanje dogajal-

nih krajev in stopnjevana napetost.  
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16. 2. 2023             Danijel Bezek 

Charles Martin: GORA MED NAMA 

Ben je kirurg športne medicine, Ashley   pa novinarka. Vsak s 

svojo življenjsko zgodbo se znajdeta na zasebnem letalu, ki pa 

se zruši v gorah. Bosta hudo poškodovana preživela? 

16. 3. 2023             Barbara Božič 

John Shors: POD MARMORNIM NEBOM   

 

Čudovita knjiga o ljubezni in pogumu. 
Roman nas popelje v skrivnostni svet indijske kulture sedemnajstega 
stoletja. Zgodbo o mogočni kraljevi družini tenkočutno pripoveduje 
princesa Džahanara, ki je razpeta med dolžnostmi kraljeve hčere in 
ljubeznijo do slavnega arhitekta indijskega spomenika ljubezni Tadž 
Mahala. 

20. 4. 2023                                                          Danijel Bezek 

Marij Čuk: ČRNI OBROČ   

Začetek poletja 1920. V Narodnem domu v Trstu se srečata 

dva para: ljubimca iz Dunaja, ki sta poslovno v Trstu in zakon-

ski par iz Radovljice. Ne slutijo, kaj jim je pripravila mračna 

usoda italijanskega fašizma. 

18. 5. 2023                            Barbara Božič 

Richard Osman: ČETRTKOV  KLUB ZA UMORE 

Nekje na angleškem podeželju je idilična vasica in v njej prijetno nase-
lje starostnikov Sončni gaj, kjer štirje prijatelji preživljajo jesen življenja, 
a časa si ne krajšajo z družabnimi igrami, vrtičkanjem ali izleti, ampak z 
reševanjem nerešenih umorov, ki so se zgodili že pred desetletji. Pred 
njihovimi očmi se zgodi umor in z veliko mero humorja se spopadejo z 
uganko, a na dan privrejo tudi druge, dolgo zakopane skrivnosti…. Za-
bavna kriminalka, začinjena z malo posebnim, britanskim humorjem, ki 
bo všeč vsem ljubiteljem napete detektivske zgodbe. 
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OSKRBOVANA STANOVANJA, Cankarjeva cesta 1, Kamnik, 

1. ponedeljek v mesecu ob 15.00 

3. 10. 2022               Zehra Bećiragić    

Miriam Drev: OD DNEVA SO IN OD NOČI 
 
Od dneva so in od noči je roman v pismih, svojevrstna družinska drama, 

prepredena z najrazličnejšimi dogodki. (Biblos)  

7. 11. 2022                                              Zehra Bećiragić 

Pavel Valerʹevič Basinskij : LEV TOLSTOJ : POBEG IZ RAJA 
 
Veliki Lev Tolstoj je leta 1910 pobegnil s svojega posestva v Jasni Po-
ljani in deset dni zatem umrl na železniški postaji Astapovo. Kaj? Ka-
ko? Zakaj? Odgovarja Pavel Basinski. (Biblos)  

5. 12. 2022                                                              Zehra Bećiragić 

Madeline Miller: KIRKA 
 
Vrhunski roman, ki po navdihu Homerjeve Odiseje pripoveduje zgodbo 
o mitološki čarovnici, ki jo zavržejo njeni lastni sorodniki in zato obrne 
svoj notranji kompas k svetu ljudi. (Biblos) 

9. 1. 2023                                                             Zehra Bećiragić 

Markus Zusak: KRADLJIVKA KNJIG 
 

Ta pretresljivo ganljiv roman, ki je tudi odlično zapisan in opozarja na 

vrednost dobrote v človeku predvsem takrat, ko svet okoli njega 

izgublja tla pod nogami, je upravičeno požel mnoge nagrade kritike 

in bralstva. (Dobre knjige.si) 
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6. 2. 2023                                                  Zehra Bećiragić 

Richard Powers:  RAZVEJENJE 
 
Gre za prav posebno bralsko doživetje, kar poudarja tudi prevajalec 
Andrej E. Skubic: »So knjige, ki vas pripravijo do nenavadnih reči. Na 
primer, da se začne mestni človek, ki nikoli ni znal ločiti gabra od 
bukve, zanimati za drevesa, ki rastejo ob cesti, po kateri se vsak dan 
sprehaja, opazovati njihove liste, lubje in cvetove. Se učiti njihovih 
skrivnostnih imen. (Knjigarna Bukla)  

6. 3. 2023                                               Zehra Bećiragić 

Tadeja Krečič Scholten: NIKOLI NI PREPOZNO 
 
Tadeja Krečič Scholten kramlja z bralcem z različnimi glasovi; v glave 

svojih junakov, posejanih po različnih evropskih krajih – od Severnega 

morja do Dalmacije in italijanskega juga –, se vtihotapi kot duh in udob-

no razkomodena začne njihovo pripoved. Vsaj tak občutek dobiš ob 

branju. Njeni stavki so dolgi, komaj kdaj zajame dih, prav res kot bi 

govorila in ne pisala, in vendar je vse kristalno jasno. (MMC RTV SLO)  

3. 4. 2023                                              Zehra Bećiragić 

Pavla Horáková: TEORIJA ČUDNOSTI  
 
Teorija čudnosti je zmnožek izjemnega literarnega talenta, sijajnega 

intelekta in nečesa, čemur bi morda lahko rekli ženska mistika.

(Bibilos)  

8. 5. 2023                              Zehra Bećiragić 

Slavenka Drakulić: DORA IN MINOTAVER 
 
Roman Dora in Minotaver je veličasten portret ženske, ki je po skup-
nem življenju in idealih s strastnim genijem doživela zlom. Izjemna 
ustvarjalka Dora Maar je v knjigi razgaljena skozi svoje turbulentno 
razmerje s Pablom Picassom, enim največjih genijev 20. stoletja.
(Biblos)  
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Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju  

ŠTACJON, 1. sredo v mesecu ob 10.00 

5. 10. 2022                  Vika Gujtman 

Alenka Planinc Rozman, Igor Rozman: SRCE BIJE V DVOJINI 

Trnova pot do starševske sreče – po resnični zgodbi! Kakšne 

preizkušnje čakajo par, katerega edina možnost, da si izpolni 

hrepenečo željo po otroku, je posvojitev iz tujine? Alenka in 

Igor, danes srečna mama in oče dveh prisrčnih dvojčkov iz Afri-

ke, sta popisala svojo nekajletno pot do starševstva (Mladinska 

knjiga) 

2. 11. 2022                                              Zehra Bećiragić 

Bojana Ivanović: POSKRBI NAJPREJ ZA SVOJO RIT 
 
Malce sebična knjiga o tem, kako postaviti sebe na 1. mesto v ljubez-
ni, postelji, družbi, poslu ter poskrbeti za svoje telo, zdravje in um.
(Emka.si)  

7. 12. 2022                                                              Zehra Bećiragić 

Anthony De Mello: ZAVEDANJE 
 
Po svetu je postal priljubljen kot duhovni pisatelj. Pisal je lahkotno, 
konkretno, slikovito, humoristično, a hkrati izzivalno. Prebuditi namreč 
želi človeka, ki si zastavlja temeljna življenjska vprašanja o sreči, trplje-
nju, tesnobi, osvoboditvi, ljubezni ... (Emka.si)  

4. 1. 2023                                                             Zehra Bećiragić 

Nejc Zaplotnik: POT  
 
Nejc Zaplotnik je brez dvoma ena najbolj karizmatičnih osebnosti 

slovenskega alpinizma. Za tako oznako pač ni dovolj, da imaš za se-

boj kopico imenitnih vzponov v domačih in tujih gorah. Tudi ni do-

volj, da so med njimi tri težke prvenstvene smeri na osemtisočake, 

kar ga je leta 1979 postavljalo ob bok slovitemu Messnerju. Tisto 

najpomembnejše je dejstvo, da je Nejc svoje življenje resnično živel 

tako iskreno, kot ga je opisal v Poti. Zato temu mojstrskemu tekstu ni 

kaj dodati niti odvzeti.« - Iz spremne besede Vikija Grošlja ...  
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1. 2. 2023                                                      Zehra Bećiragić 

 Metoda Vidmar Vengust: DREVESA GOVORIJO 
 
Kot neke vrste posvetilo svoji ljubezni do literature je avtorica ustvarila 

knjigo, v kateri je zapise upravičeno poimenovala Zdravilne zgodbe. 

Njen jezik je čist, izbire precizne, sporočila globoka in jasna. Vsem lju-

dem, ki jih je zaznamovala kakšna bolezen, bodo zbrane informacije ter 

podarjena energija te prodorne zdravnice gotovo v jasno podporo in 

navdih.(Založba Cihara) 

1. 3. 2023                                               Zehra Bećiragić 

Marina Bahovec: ŽIVLJENJE JE MAČKA, KI STOJI NA GLAVI 

Pripovedi v knjigi kratkih zgodb Življenje je mačka, ki stoji na glavi, avto-

rice Marine Bahovec so strnjene, napete in suverene. Občutek vihravo-

sti, ki ga vzbujajo s svojimi nenavadnimi liki in njihovimi hitrimi dialo-

gi, je le krinka za dobro premišljeno strukturo pripovedi, ki bralca pope-

lje od morda vsakdanje zasnove do pomenljivih koncev, vmes pa se 

zgodi pravi vrtiljak čustev, misli in dogodkov. Gre za štiriindvajset krat-

kih zgodb, ki s svojo intelektualno in čustveno širino ponudijo marsikaj v 

razmislek, s svojo jezikovno spretnostjo in lahkotnostjo pa bralca ne 

spustijo s svojih črk. (Biblos)   

5. 4. 2023                                              Zehra Bećiragić 

Jože Mihelič : VPRAŠAJ GORO 
 
Gre za izjemne zgodbe izjemnega človeka, ki poskrbi, da gore, četudi 

jih ne obiskujemo pogosto, za vedno postanejo del nas. (Dobre knji-

ge.si)  

3. 5. 2023                               Zehra Bećiragić 

Anja Mugerli: ČEBELJA DRUŽINA 
 

Čebelja družina je pisana z očarljivo veščino opazovanja in pripovedo-

vanja, ki stavi na dober stavek in odprt konec. Zbirka je bila nedavno 

ovenčana z nagrado Evropske unije za književnost. 
(Dobre knjige.si) 
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DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, 1. torek v mesecu ob 10.15 
in ob 11.15 (dve skupini) 

8. 11. 2022                                 Vika Gujtman 

Erica Johnson Debeljak: DEVICA, KRALJICA, VDOVA, PRASICA 
 
Zgodba presega tradicionalne žanrske oznake. Ni le knjiga 
spominov, temveč tudi antropološka analiza vloge ženske kot 
žene, vdove in uganke skozi zgodovino. Govori o žalovanju, 
ampak tudi o opolnomočenju. (Emka.si) 
 

6. 12. 2022                             Vika Gujtman 

Nejc Zaplotnik: POT 
 
Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde 
pot, bo cilj vedno nosil v sebi. To so legendarne besede Nejca 
Zaplotnika, ki se je leta 1979 skupaj z Andrejem Štremfljem kot 
prvi Slovenec povzpel na Mount Everest. (Mladinska knjiga) 

4. 10. 2022             Vika Gujtman 

Alenka Planinc Rozman, Igor Rozman: SRCE BIJE V DVOJINI 
 
Trnova pot do starševske sreče – po resnični zgodbi! Kakšne 
preizkušnje čakajo par, katerega edina možnost, da si izpolni 
hrepenečo željo po otroku, je posvojitev iz tujine? Alenka in 
Igor, danes srečna mama in oče dveh prisrčnih dvojčkov iz Afri-
ke, sta popisala svojo nekajletno pot do starševstva (Mladinska 
knjiga) 

3. 1. 2023           Vika Gujtman 

Joža Vršnik: PREPROSTE ZGODBE S SOLČAVSKIH PLANIN 

Joža Vršnik, zbiralec ljudskega izročila je zapisoval zgodbe o 

življenju, naravi, živalih, pregovore, bajke, ledinska imena. 

Zgodbe je objavljal po drugi svetovni vojni v Lovcu, Glasniku 

slovenskega etnografskega društva, Planinskem vestniku … 
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7. 2. 2023                                   Vika Gujtman 

Snežana Brumec: CAMINO 
 
S hojo s samim seboj, po tisočletnih stopinjah prednikov, pre-
sežeš svoj jaz, ki te s svojim stalnim sebičnim hrepenenjem 
onesrečuje v vsakdanjem življenju in samodejno zapadeš v 
neko posebno, srečno stanje, doživiš nenavadno občutje pove-
zanosti, enosti, ljubezni do soljudi in narave, ki ga v vsakda-
njem življenju modernega človeka ni. (Emka.si) 

7. 3. 2023                                                 Vika Gujtman 

Zlatka Rakovec-Felser: NA VALOVIH SREČE IN POGUBE 

Pisateljica se z žensko tenkočutnostjo in racionalno natančnos-

tjo znanstvenice loteva ženskega lika ene izmed najbolj prezr-

tih, vendar izredno pomembnih zgodovinskih osebnosti evrop-

ske zgodovine. Govora je o kraljici Barbara Celjski, najmlajši 

hčeri grofa Hermana II. Celjskega in ženi Sigismunda Luksem-

burškega, ki je na sodobnikih zaradi svoje lepote, bistrega uma 

in vpliva pustila izjemen pečat, zgodovinopisje pa je nanjo kar 

malo pozabilo (Založa Pivec) 

4. 4. 2023                                 Vika Gujtman 

Marjan Tomšič: GRENKO MORJE 

Roman je literarni spomenik aleksandrinkam. Slovenkam, ki so 

predvsem v obdobju med svetovnima vojnama odhajale po  za-

služek v Egipt, večinoma v Aleksandrijo – od tod njihovo poime-

novanje (Bukla) 

9. 5. 2023                 Vika Gujtman 

Irena Štaudohar: FIŽOLOZOFIJA 
 
Zakaj sodobnega človeka privlači vrtnarjenje in kaj se v njem 
zgodi, ko se dotakne zemlje? Je vrtnar del vrta ali je le njegov 
opazovalec? Fižolozofija Irene Štaudohar ni klasična vrtnarska 
knjiga z nasveti, kako in kdaj kaj posaditi, temveč je posebna 
knjiga o vrtu, prepletena z meditacijo o vrtu v družbi velikih 
filozofov in umetnikov. (Bukla) 
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Medgeneracijsko društvo JESENSKI CVET (pri Korobaču),  

2. sredo v mesecu ob 14.00 

12. 10. 2022                 Vika Gujtman 

Alenka Planinc Rozman, Igor Rozman: SRCE BIJE V DVOJINI 

Trnova pot do starševske sreče – po resnični zgodbi! Kakšne preizkuš-

nje čakajo par, katerega edina možnost, da si izpolni hrepenečo željo 

po otroku, je posvojitev iz tujine? Alenka in Igor, danes srečna mama 

in oče dveh prisrčnih dvojčkov iz Afrike, sta popisala svojo nekajletno 

pot do starševstva (Mladinska knjiga) 

9. 11. 2022               Vika Gujtman 

Erica Johnson Debeljak: DEVICA, KRALJICA, VDOVA, PRASICA 
 
Zgodba presega tradicionalne žanrske oznake. Ni le knjiga spominov, 
temveč tudi antropološka analiza vloge ženske kot žene, vdove in 
uganke skozi zgodovino. Govori o žalovanju, ampak tudi o opolnomo-
čenju. (Emka.si) 

14. 12. 2022                Vika Gujtman 

Nejc Zaplotnik: POT 
 
Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo 
cilj vedno nosil v sebi. To so legendarne besede Nejca Zaplotnika, ki 
se je leta 1979 skupaj z Andrejem Štremfljem kot prvi Slovenec 
povzpel na Mount Everest. (Mladinska knjiga) 

11. 1. 2023              Vika Gujtman 

Joža Vršnik: PREPROSTE ZGODBE S SOLČAVSKIH PLANIN 

Joža Vršnik, zbiralec ljudskega izročila je zapisoval zgodbe o življenju, 

naravi, živalih, pregovore, bajke, ledinska imena. Zgodbe je objavljal 

po drugi svetovni vojni v Lovcu, Glasniku slovenskega etnografskega 

društva, Planinskem vestniku … 
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15. 2. 2023                              Vika Gujtman 

Snežana Brumec: CAMINO 
 
S hojo s samim seboj, po tisočletnih stopinjah prednikov, presežeš 
svoj jaz, ki te s svojim stalnim sebičnim hrepenenjem onesrečuje v 
vsakdanjem življenju in samodejno zapadeš v neko posebno, srečno 
stanje, doživiš nenavadno občutje povezanosti, enosti, ljubezni do 
soljudi in narave, ki ga v vsakdanjem življenju modernega človeka ni. 
(Emka.si) 

8. 3. 2023                Vika Gujtman 

Zlatka Rakovec-Felser: NA VALOVIH SREČE IN POGUBE 

Pisateljica se z žensko tenkočutnostjo in racionalno natančnostjo 

znanstvenice loteva ženskega lika ene izmed najbolj prezrtih, vendar 

izredno pomembnih zgodovinskih osebnosti evropske zgodovine. 

Govora je o kraljici Barbara Celjski, najmlajši hčeri grofa Hermana II. 

Celjskega in ženi Sigismunda Luksemburškega, ki je na sodobnikih 

zaradi svoje lepote, bistrega uma in vpliva pustila izjemen pečat, zgo-

dovinopisje pa je nanjo kar malo pozabilo (Založa Pivec) 

12. 4. 2023                   Vika Gujtman 

Marjan Tomšič: GRENKO MORJE 

Roman je literarni spomenik aleksandrinkam. Slovenkam, ki so pred-

vsem v obdobju med svetovnima vojnama odhajale po  zaslužek v Egipt, 

večinoma v Aleksandrijo – od tod njihovo poimenovanje (Bukla) 

10. 5. 2023               Vika Gujtman 
 
Irena Štaudohar: FIŽOLOZOFIJA                                      
 
Zakaj sodobnega človeka privlači vrtnarjenje in kaj se v njem zgodi, ko 
se dotakne zemlje? Je vrtnar del vrta ali je le njegov opazovalec? Fižo-
lozofija Irene Štaudohar ni klasična vrtnarska knjiga z nasveti, kako in 
kdaj kaj posaditi, temveč je posebna knjiga o vrtu, prepletena z medita-
cijo o vrtu v družbi velikih filozofov in umetnikov. (Bukla) 



 

KDO SO VODITELJI SKUPIN? 

   

Danijel Bezek, prof.,   

učitelj matematike,    

upokojen 

 

 

 

 

»Star pregovor pravi: Hiša brez knjige je kakor telo brez duše. 

Tako kot duša podeli telesu živost in edinstvenost osebe, podob-

no knjiga ljudem prinaša smisel in žlahtnost ter ga navdihuje z 

lepim, dobrim in resničnim. V času uveljavljanja elektronskih 

medijev z radovednostjo spremljam, kakšen bo vpliv teh medijev 

na branje knjig . Nisem prerok, da bi videl v prihodnost, vendar 

me to, kar vidim navdušuje in utrjuje v prepričanju, da knjiga in 

branje knjig ostajata privlačna tudi v času elektronskih medijev.  

Zakaj? Elektronski mediji so spraznili kinodvorane, ljudje si ne 

pišejo več pisem v klasični obliki s pošto. Knjiga in branje knjig pa 

sta obstala.« 

24 
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Zehra Bećiragić,       

knjižničarka 

 

 

 

 

»Žalostna, vzamem knjigo v roke, čudežno postanem prešerne 
volje. 

Nostalgična, domotožna, berem, sem zadovoljna tam, kjer sem. 

Nesamozavestna, pobrskam po knjižni polici, nenadoma pri-
pravljena gore premikati. 

Vsako nerazpoloženje branje spremeni v razpoloženje.« 

Petra Zupančič, prof. 

razrednega pouka 

 

 

»Že kot mala deklica 

sem oboževala knjige in 

občudovala domače 

knjižne police. Imeli smo ogromno knjig in ta soba je bila moja 

najljubša igralnica. Tam sem potonila v svet domišljije obdan s 

knjigami. S knjigo z lahkoto prepotuješ ves svet in se preleviš iz 

enega v drugega knjižnega junaka. Na srečanjih pa vse to pode-

liš. Ta domišljija, ideje in izkušnje ... neprecenljivo.« 
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 Barbara Božič,           

publicistka in ekonomistka 

ter uveljavljena             

moderatorka na kulturnih 

prireditvah 

 

 

 

»Knjiga je zame lepa popotnica v svet doživljanja, čutenja, spoz-

navanja in učenja.  Srečanja s knjigo pa ta svet doživljanja še nei-

zmerno obogatijo. 

Ko delimo svoje vtise, mnenja, ko vsebino knjig prenesemo v živ-

ljenja, vsi prejmemo darilo, ki se meni zdi neprecenljivo. Zaveda-

nje, da smo različni, da čutimo, vidimo, razmišljamo različno, a 

pogosto tudi tako podobno, vse to nam razširja naš svet in nas 

bogati na mnogo načinov. Na srečanja pridejo tudi  ljubitelji 

knjig, ki ne morejo več brati, a prav tako lahko aktivno sodelujejo 

s svojimi razmišljanji in mnenji. Vsaka misel, izkušnja, zgodba iz 

preteklosti je na srečanjih dobrodošla in mislim, da se vsak, ki 

pride med nas, lahko počuti sprejet in dobrodošel in kot pravijo 

udeleženci - domov odhajajo bogatejši.« 
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 Vika Gujtman,                

dokumentaristka, višja 

knjižničarka 

 

»Najlepši je pogled na pol-

ne knjižne police in potem 

izbiranje knjige. Bi mogoče 

kriminalko, za katero do sedaj ni bilo časa, ali pa priporočeno naj-

ljubšo po izboru prijateljice, morda letošnjo kresnikovo nagrajen-

ko, morda biografijo zanimive osebnosti? Uh, koliko možnosti.  

Kaj je lepšega kot dobra knjiga po napornem dnevu, v poznem 

večeru, ko se hiša umiri, ko zvoki potihnejo in me tok zgodbe od-

nese. Branje je bilo zame vedno najboljša sprostitev. »  

 Ivanka Učakar, prof., 

knjižničarka, upokojena 

    

 

 

 

    Berem.                                                                                                                       

    Pesem zveni.                             

    Podobe pred očmi.                        

    Pomeni zastrti, valove.                 

                             Pogled se od črk v smreke zazre.

      V srcu mir. 
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