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UDK 93 ZGODOVINA
Kateri so bili ključni akterji, ki so nas popeljali na pot
osamosvojitve? Kdo je iskal rešitve in sklepal
kompromise? Kakšni so bili pogledi na samostojno
Slovenijo? Kako so se Slovenci spopadali z izzivi, ki so
bili pred njimi? Kateri so bili pomembni dogodki,
dokumenti, odločitve, ki so zaznamovali prihodnost
naše države? To le nekatera izmed vprašanj, ki jih
odgovarjajo avtorji prispevkov, ki se spominjajo
posameznih dnevov osamosvojitvenega leta. Knjigo
Zmagoslavno leto bogate slikovne priloge ter izjave
prodornih posameznikov, ki so nam povedali, kako
čutijo Slovenijo, kakšen odnos imajo do države in kaj
ji želijo izbrani na njeni nadaljnji poti.

POUČNE KNJIGE
V knjigi otrok izve osnovna dejstva o Sloveniji.
O njenem nastanku, zgodovini, praznikih,
naravni in kulturni dediščini ter znanih
Slovencih, ki so pomembno prispevali h
kulturnemu in zgodovinskemu razvoju naše
države. Knjiga je otrokom, vzgojiteljem,
učiteljem in staršem prijazen pripomoček pri
spoznavanju Republike Slovenije, njene
ustavne ureditve ter kulturne in zgodovinske
dediščine. Dobrodošla pa bo tudi ob državnih
in kulturnih praznikih ter pri zabavnem
preverjanju znanja o naši deželi.

Čebelarske domislice Jurija Jonkeja je poučna
zgodba o domiselnem čebelarju, Juriju Jonkeju, ki je
rešil mesto Kočevje in naučil ljudi čebelariti.

LEPOSLOVJE
SLIKANICE IN ZGODBE

Sedma knjiga v zbirki o Bibi in Gustiju.
Jeseni je in Bibi in Gustija čaka mnogo opravil.
Pograbiti je treba listje, pospraviti drvarnico in
skuhati malinovo marmelado, še preden vse
sadeže izmaknejo škorci in … Gusti. Časa pa
zmanjkuje, zato je treba nekaj ukreniti – času
bosta naredila zapik.

Dedek se ne spomni več vsega, kot se je
nekoč. A kljub temu ga imam rada kot
zmeraj. In vem, da me ima tudi on rad. To je
zgodba o družinah, smehu in o tem, kako
pomagati otrokom razumeti spremembe, s
katerimi se soočajo njihovi bližnji, ko nastopi
demenca.

Tim čaka očka na postaji. Mirno stoji,
kot mu je naročila mami, dokler ne pripelje
vlak.
Očka izstopi in oba se zelo razveselita.
To bo samo njun dan …

Princeska je izginila in kralja zelo skrbi zanjo.
Ponjo pošlje mala vrla viteza. Naloga ni lahka.
Kralj jima grozi, princesa trmasto tiči v strašnem
zmajevem brlogu …
Duhovita slikanica o odraščanju, starševskih
skrbeh, včasih že nekam prevelikih. Ali pa tudi
ne?

Čarovnica Vilma živi v veliki črni hiši z
velikim črnim mačkom Vilijem. Seveda to
pomeni, da Vilma včasih po nesreči stopi
nanj. Auč!
Vilma najprej pobarva Vilija, ki je zaradi
tega zelo nesrečen, nato pa le najde
pravšnjo čarobno rešitev, da ga bo odslej
vedno lahko videla ... Vilma in Vili vas
vabita, da se jima pridružiš na barviti
dogodivščini.

Mišek se nekega dne iz varnega doma odpravi v svet,
ki je lep in zanimiv, a tudi nevaren. Na srečo se
njegovo popotovanje s prijateljsko pomočjo konča
srečno. Ko se vrne med domače, z njimi deli, kaj vse
je doživel in videl.

Spoznaj zgodbo volka Henrika, ki je skupaj s svojo
družino zaradi krčenja gozdov primoran zapustiti
svoje domovanje in si poiskati novega, daleč na
severu. Pričujoča knjiga združuje nenavadno
pripoved in resnične podatke o volkovih, ki otrokom
pomagajo, da se naučijo nekaj dejstev o teh
veličastnih živalih. Zgodba otrokom pomaga
razmišljati o pridobivanju prijateljev, odraščanju in
drugih pomembnih delih njihovega življenja, hkrati
pa je dobra iztočnica za pogovor o tem, kako ljudje s
svojimi dejanji ogrožamo obstoj prostoživečih živali.

Volk se je odpravil na dopust in zajček je zato
neizmerno vesel. Tako vesel, da priredi gostijo za
gozdne živali, ki jim volkova družba ni pretirano pri
srcu. A gostija preseže vse meje in domine v
prehranjevalni verigi se začno neustavljivo podirati ...
Zgodba bralca seznani s pomenom velikih zveri v
prehranjevalni verigi in posledicami, do katerih lahko
pride, če se podre ravnovesje v naravi. Otroci bodo
na njim prijazen način spoznali, da ima v naravi vsaka
stvar svoje mesto in namen.

Kako veš, kaj boš postal, ko odrasteš?
Nekateri otroci to natančno vedo, drugi pa bi
radi še malo raziskovali. Otrok se v zgodbi
seznani z različnimi poklici, ki jih bo lahko
opravljal, ko bo odrastel. Slikanica je
namenjena vsem, ki radi sanjarijo. Njeno
sporočilo pa se skriva tudi v tem, da je čisto v
redu, če še ne vemo, kateri bo naš poklic, saj
nam življenje ponavadi že pokaže pravo pot.

Deklica Pika se znajde v knjigi, v kateri ji je
neskončno dolgčas. Zato bi rada pobegnila
ven. Skozi knjigo išče načine kako to storiti. Ji
bo uspelo? Hudomušna in navihana slikanica
Dooolgčas, ni klasična pravljica za otroke
ampak je situacija, ki otroka spodbuja h
ustvarjalnemu mišljenju in sporoča, da se iz
dolgčasa lahko rodi največ idej.

Žiga obožuje traktorje. Nekega dne, ko se z
mamo odpravita v vrtec, doma pozabi svojo
igračo. Nič hudega, saj na poti srečata veliko
traktorjev, ki opravljajo različna dela. In ko z
mamo prispeta v vrtec, je ta prazen. Le kje so
vsi?

Dani ima prvič poletne počitnice – in to
najboljše do zdaj! S prijateljico Ello Frido jih
preživlja na morskem otoku. Tam je tako kot
nikjer drugje. Vsak večer se z očkom
pogovarja po telefonu. Nekega dne pa jo očka
obišče. Na otok ne pride sam, saj bi rad Dani
presenetil. Žal niso vsa presenečenja po
željah Dani …

Dvanajsta knjiga ilustratorke Rocio Bonilla, ki je izšla
pri Celjski Mohorjevi družbi, je očarljiva in zabavna
zgodba o empatiji in čustvih, ki osvetljujejo življenje
v skupnosti. Naključni dogodek povsem spremeni
življenje v soseski, v kateri se sosedje do tedaj med
seboj niso poznali in so se polni predsodkov raje
brigali le zase. Imenitna pripoved o sobivanju in
medsosedskih odnosih.

ROMANI

Dvanajstletnega Svita sošolci kličejo Glavca, sam pa
pravi, da je kar Mega Glavca. Ne prenaša neumnosti,
blesti v logiki, obožuje nogomet, zna opraviti z
duhovi, ima direktorske ideje, verjame, da je odličen
kuhar in, ja, odrasli in njihovi nasveti mu gredo hudo
na živce – čeprav mora včasih priznati, da imajo prav.

Clancy in njena starejša sestra Tash obiščeta dedka,
ki po možganski kapi ne govori več, in ga po
nenavadnem spletu okoliščin »ugrabita« iz doma za
starejše. V želji, da mu poiščejo boljši dom, se skupaj
podajo na drzno in pustolovščin polno popotovanje,
na katerem ne manjka neobičajnih preprek.
Predvsem pa je iskanje odtujenih družinskih članov,
ki bi lahko priskočili na pomoč, pravi zalogaj, saj so se
po babičini smrti razkropili na vse konce. Toda Clancy
je vse bolj prepričana, da je s svojimi skrivnostnimi
znamenji z njimi na poti tudi babica …

Marnus ima dovolj tega, da je neviden, da živi v senci
svojih bratov. Starejši brat je dober pri postavljanju
plavalnih rekordov in lomljenju dekliških src. Mlajši
brat je že zdaj premeten poslovnež, ki ga je z ukano
pripravil do tega, da bo vse poletje pomival posodo.
A ko se nekega jutra na pragu s peticijo pojavi dekle
po imenu Leila, se začne nepričakovana
pustolovščina. Marnus ima končno priložnost biti
opažen.

Peta osebna je mladinski problemski roman, v
katerem pa veliko vlogo igra šport. Protagonist
Domen namreč živi za košarko in vse stavi na svojo
svetlo prihodnost športnika. Videti je, kot da je le-ta
povsem uresničljiva, a pisatelj ob vseh manjših in
večjih težavah, ki jih ima Domen predvsem
"zahvaljujoč" svojim staršem, v duhu dobre zgodbe
junaku zada še en udarec, ki bi bil lahko usoden. Gre
za dogajalno in čustveno napet roman prepreden s
skrivnostmi, ki bralca ne spusti do zadnje strani.

Sonjo začne po nonini smrti vznemirjati družinska
zgodovina. Njena babica in babičin brat sta namreč
med vojno ostala brez obeh staršev, predvsem pa je
usodnega dne, ko so nacisti ločili mame in otroke,
izginila njuna mlajša sestra, takrat še dojenček.
Nikomur ni uspelo odkriti, kaj se je z njo dogajalo in
ali je sploh še živa, zato si to na svoja ramena naloži
Sonja. Med raziskovanjem usode t. i. ukradenih otrok
se sooči s številnimi vojnimi grozotami, sledi pa jo
pripeljejo do različnih ljudi, tudi drugih ukradenih
otrok, ki ji pomagajo s svojim spominom in
pričevanji.

Luna ima pogosto občutek, da je povprečno dekle.
Tudi v družbi prijateljic. Sara ima čudovit glas, vendar
poje samo zase, kar Luna nikakor ne more razumeti.
Brez njenega privoljenja naloži prijateljičin video na
spletni glasbeni portal, zaradi česa se spre z ostalimi
iz skupine. Iz frustracije začne Luna objavljati kratke
videe - in zaslovi! Njene akcije postajajo vse bolj divje
in vedno več časa preživi na telefonu. Počasi izgublja
pregled nad svojim početjem. Potrebuje pomoč.
Potrebuje svoje prijateljice!

Desetletna Mila ima rada živali – predvsem žuželke,
še najbolj pajke. Peter hodi v četrti razred, a je videti
kot vsega boječ prvošolček. Katka poleg knjig nima
nobenih prijateljev, počuti se debelo in grdo. Franta
je zaradi bolnih nog obsojen na bergle, pogosto je
jezen in včasih hudoben. Ko se ti otroci srečajo, niso
prijatelji. Le »čudni« otroci, ki se slučajno znajdejo
skupaj. A kmalu se jim svet obrne na glavo.

Kdo bi bili, če se ne bi rodili tem staršem, v tem okolju
in v tem času? Kdo in kakšni bi bili, če nas ne bi veliki
možje in žene skozi stoletja izoblikovali v narod s
točno tako kulturo, zgodovino in jezikom? Kam bi
zarinili svoje korenine, če naši predniki ne bi zvesto
rahljali prsti dediščine in izročila? Sabina Koželj
Horvat nam v sodobnem mladinskem romanu
Deseta dežela izriše doživetja najstnikov Eme in
Jakoba, ki v seminarski nalogi iz ječe šolskih
učbenikov izpustita Josipa Jurčiča. Skozi razpoke
skrivnostno povezanih svetov ga osebno spoznata v
času, ko je bil otrok, dijak, študent in urednik.

Obrobne zgodbe so knjiga portretov ljudi, ki se
navadno ne prebijejo v časopise ali knjige, če pa že,
se o njih piše z nemalo predsodki in stereotipi. Z njimi
želimo bralcem ne le pokazati, kako se lahko vsak od
nas iz tega ali onega razloga hitro znajde na robu
pogleda in zunaj pozornosti družbe, ampak s
prikazom njihovih individualnih zgodb zasledovati
tudi procese, s katerimi jih družba sistemsko,
neusmiljeno in nečloveško odriva na stran.

STRIPI

Pipi pišče je zvedav piščanček, ki radovedno in
pogumno raziskuje svet. Včasih najde, kar išče,
drugič spet ne ali pa najde nekaj čisto drugega.
Enkrat se svetu čudi, drugič se nad njim navdušuje,
tretjič pritožuje, včasih pa se odloči, da je le najlepše
v varni bližini mame koklje.

PESMI
V zbirki poezija za otroke so pesmi za najmlajše in
malo starejše otroke. Pesmi govorijo o živalih, kjer
prevladujejo mišje dogodivščine, o odraščanju in
otroštvu, druge spet častijo naravo in se globoko
priklanjajo. Nekaj pesmic je hudomušnih in takšnih,
ki pokukajo v vesolje ali v pravljični grad med oblake.
Nekatere pa sredi dolgočasnega dne pričarajo
maškarado in karneval ter obrnejo svet na glavo.

