
Bliæina osreËuje
Bliæina osreËuje, a lahko tudi boli. PriroËnik
obravnava 41 primerov boleËih dogajanj. Na
primer, zakaj nepospravljene nogavice prebu-
dijo hud zakonski prepir, kaj storiti, Ëe moæ
postane Ëustveno hladen in oddaljen, kako
ravnati, kadar mladostnik sploh ne upoπteva
æelja starπev, kako otroku postaviti meje,
kako se izviti iz teæav na delovnem mestu, kaj

storiti, Ëe vas zakonec prevara... Primeri so razporejeni v tri poglavja: za
zakonce, za starπe, za najstnike, Ëetrto poglavje pa je namenjeno relacij-
ski druæinski terapiji. Avtorja sta Drago in Sara Jerebic, specialista za-
konske in druæinske terapije, ustanovitelja Druæinskega inπtituta Bliæina.
Knjiga zato Ërpa tudi iz bogatih izkuπenj njune prakse. V primerih (krat-
kih poglavjih) najprej na kratko osvetlita boleËino (teæavo), nato pa po-
globljeno razloæita, kaj se vpletenim dogaja in kje so se zapletli v past.
Na koncu ponudita nasvet, kako teæavo priËeti reπevati, saj je to priloæ-
nost za rast “bliæine”. Zaloæba Celjska Mohorjeva druæba. 

Ustvarjalne dogodivπËine s papirjem,
πtampiljkami in πablonami 
»as, ko ustvarjamo, je dobro naloæen. Med delom se sprostimo, zno-
va napolnimo, poleg tega pa ustvarimo nekaj lepega, kar razsvetli na-
πe æivljenje ali pa razveseli koga drugega. Tina Zlobec Baπa in Vladi-
slava ©erbinek sta zbrali v ustvarjalno knjigo 30 idej za izdelke iz pa-
pirja, ki jih ustvarimo s pomoËjo πtampiljk in πablon. Na prvih straneh
zaËetnika seznanita z materiali, orodjem in tehnikami, nato sledijo po-
glavja s predstavitvijo izdelkov po korakih. Navodila so kratka in ja-

sna, posejana s koristnimi nasveti, zelo
lepe fotografije pa so povedne. Ideje so
zbrane glede na priloænosti, na primer ob
rojstvu, za veliko noË, za boæiË, za rojst-
ni dan, ob zakramentih... Veliko je pred-
logov za unikatne voπËilnice, vmes pa so
tudi okraski za dom in drobna darila.
Vse, kar sta za izdelke uporabili, je mo-
goËe kupiti v ustvarjalnih trgovinah v
Sloveniji. Nekateri izdelki so primerni æe
za zaËetnike (odrasle), drugi so bolj zah-
tevni in se jih je bolje lotiti, ko æe imate
nekaj izkuπenj. Zaloæba Mladika.

Irijam in Jonibe - Pravljica 
v verzih za otroke in odrasle
Jonibe je ptiËji kralj, Irijam pa kraljica rib. SreËata se v pravljiËnem
medsvetu, kjer ne obstajata veË Ëas in prostor, kot ju razumemo v tej
realnosti. Edina konstanta njunega sveta je veËno spreminjanje, nepre-
stano gnetenje realnosti v nekaj drugega. Sila, ki osredinja njun svet, je
moË ljubezni. Osnovna zgodba pripoveduje o sreËanju, loËitvi in po-
novnem snidenju dveh, ki se ljubita. Dogajanje odmeva stvarjenje in
uniËenje sveta, vmes pa, kot zaklinjanje ljubezni, kot bitje velikega srca
ritmiËno utripajo magiËne besede: πtevilo sedem, voda, zrak, zemlja,
ogenj, pozaba, spominjanje, ljubezen, jeza... Ti arhetipski elementi

zgodbi dajejo skrivnosten pridih. Pripoved
v verzih spominja na prastar mitoloπki ep,
Ëudeæno reπen iz uniËenja Atlantide, le da je
avtor znan - Gábor Schein je veËkrat nagra-
jeni madæarski pesnik in kritik, profesor
knjiæevnosti. Otroci vsega ne bodo razume-
li, bodo pa zaËutili ritem in zvok besed, ki
se odliËno ujema z domiπljijskimi ilustraci-
jami Rofuzsa Kinga. Zaloæba Malinc.
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Kmalu
Verjetno tega ne vidite, a na naslovnici te
ganljive, srhljivo lepe knjige je z drobnimi
Ërkami natisnjen daljπi naslov, ki pravi
“NekoË kmalu, tako upam, bodo ljudje
zaËeli postajati boljπi”. Kajti svet in ljudje,
o katerih knjiga pripoveduje, so globoko
ranjeni. Pred nekaj meseci se je konËala
druga svetovna vojna, njene grozote pa πe moËno odmevajo. Zgodbo
pripoveduje trinajstletni æidovski deËek, ki se mora skupaj z starim Ga-
briekom skrivati, saj v ponorelem povojnem svetu obstajajo ljudje, ki
bi Poljsko oËistili vseh, ki niso Poljaki. Tudi otrok. Zdi se, da je edino,
kar lahko Ëlovek v takπni situaciji stori, skrivanje in molk. Toda ko
deËku neznanka, tik preden jo ustrelijo, v roke potisne dojenËka, to ni
veË mogoËe. DojenËka skrije pod plaπË in s tem prevzame teæko nalo-
go - najti nekoga, ki bi mu bil starπ... Knjiga govori o straπnih boleËi-
nah, a kljub temu iz nje sijejo upanje, pogum in vera v prijateljstvo, v
moralno integriteto, v iskro tistega, kar je v soËloveku dobrega. Mor-
ris Gleitzman, zaloæba Miπ.

Mavec
Fic je stara 12 let. Njena starπa sta se
pravkar loËila in ona je mislila, da je to
najslabπe, kar se ti lahko zgodi, a potem
oËka pade s kolesom na poledeneli cesti,
pri tem pa se poπkoduje njena mlajπa se-
strica. Takoj je treba na urgenco, toda
oËka noËe, da bi πla Fic zraven. Sliπi se
straπno, a to je zato, ker si je na Ëelo na-
pisala z velikanskimi Ërkami MAMA, na
eno lice NAJ, na drugo pa - UMRE. Za-
kaj te straπne besede, izvemo skoraj nakljuËno, ko jo v pogovor izzo-
ve nek fant, ki prav tako kot ona sedi v kotu Ëakalnice sam. Med nji-
ma priËne vznikati simpatija. Pridruæi se jima πe nenavadna deklica, ki
okreva po operaciji srca. Trije najstniki imajo vsak svojo zgodbo, vsak
svoje skrbi... Napet in zabaven roman, poln nenavadnih obratov, za-
jame en sam dan, v katerem se zgodi “vse”. Gosto je pretkan s sporo-
Ëili, ki vabijo v razmislek o tistem, kar je pomembno - za otroke, pa
tudi za odrasle. Anna Woltz je zanj leta 2016 dobila “zlato pero”, na-
grado za najboljπo nizozemsko mladinsko knjigo. Zaloæba Miπ.

Oton ÆupanËiË ljudski umetnik
Oton ÆupanËiË, eden najbolj cenjenih slovenskih besednih umetni-
kov, je bil pesnik za odrasle in otroke, mojstrski prevajalec, esejist,
dramatik in avtor kratke proze. Monografija Janeza MuπiËa ga oriπe
kot subtilnega, nadarjenega in razmiπljujoËega umetnika, pa tudi kot
Ëloveka. Umesti ga v Ëasu in prostoru, vpne njegovo umetniπko de-
lovanje v æivljenjsko pot, spregovori o njegovem ustvarjanju od za-
Ëetkov do zadnjih del, vmes pa spretno vtke πtevilne zanimivosti in
anekdote. Monografijo bogati mnogo fotografij, od zasebnih v dru-
æinskem krogu, do bolj uradnih, v krogu sodobnikov. Objavljene so
tudi fotografije delov rokopisov in
naslovnice prvih objav. Vidimo stav-
be, ki so povezane z njegovim æivlje-
njem. ©e posebno povedne pa so sli-
karske upodobitve, saj so velikega
umetnika naslikali skoraj vsi pomem-
bnejπi likovni ustvarjalci njegovega
Ëasa. Celotna monografija uËinkuje
privlaËno, zanimivo in æivo. To je
strokovno delo, ki pa bo æivo priteg-
nilo æe tudi πolarje. Zaloæba Mladika

Za starπe, uËitelje in mentorje
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