
Z namenom vzpodbujanja bralne kulture pri 
odraslih bralcih se Knjižnica Franca Ksavra 
Meška Ormož tudi v letu 2010 vključuje v 
projekt »Bralne značke za odrasle«. Skupaj 
s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj in s štirimi 
drugimi slovenskimi splošnimi knjižnicami 
že četrto leto zapored vabi k sodelovanju 
bralce, ki se radi družijo z dobrimi knjiga-
mi. Sodelujoči morajo tudi letos prebrati 5 
knjig iz priporočilnega seznama. Ta letos 
obsega 15 knjig. Značkarji pa lahko pre-
birajo tudi vsa druga dela avtorjev, ki so 
vključeni v tokratni seznam, objavljen v 
bralni mapici. To zainteresirani dvignejo 
v knjižnici, lahko pa jim jo pošljemo tudi 
po elektronski pošti. Naslove knjig, ki jih 
preberejo, vpišejo nato v bralno mapico. 
Knjige ocenijo z zvezdicami, in to glede 
na to, kako jim je bilo posamezno prebrano 
delo všeč. Tisti, ki želijo, lahko izpišejo iz 
knjige tudi kakšno misel, ki se jim je utr-
nila ob branju. Bralno značko osvojijo vsi, 
ki pravočasno, to je do 20. novembra 2010, 
vrnejo izpolnjene mapice. Svečana končna 
prireditev s podelitvijo knjižnih nagrad sle-
di v začetku decembra.
Med značkarje vas med drugim vabimo 

tudi zaradi naslednjih razlogov:
ker odrasli izražajo željo po bralnih  -
priporočilih, 
ker je branje odlična prostočasna dejavnost,  -
ker branje nič ne stane,  -
ker se je doslej »poskusna bralna značka  -
za odrasle« dobro obnesla,
ker naj bi odrasli več brali,  -
ker oživljamo spomine na branje v šol- -
skih letih,
zaradi želje po knjižnih novostih,  -
zaradi dviga bralne kulture,  -
zaradi pomenkovanja o prebranem,  -
zaradi kritičnega bralnega odnosa,  -
zaradi umikanja potrošniškemu drvenju,  -
zaradi spoznavanja bralnih okusov in navad,  -
zaradi spoznavanja kvalitetnih literarnih  -
del domačih in tujih avtorjev,
predvsem pa iz bralnega užitka ...  -

V ormoški knjižnici, v hiši dobrih zgodb 
in dobre družbe, kjer domujejo številne 
stare modrosti in nova spoznanja, kjer je 
shranjeno mnogo učenosti in kjer vas ča-
kajo tudi raznovrstna razvedrila, tokrat še 
posebej dobrodošli vsi odrasli knjigoljubi, 
člani, kot tudi bodoči člani knjižnice!

Letošnji bralni seznam je jubilejno naravnan 
in časti visoke življenjske praznike sloven-
skih avtoric in avtorjev, tudi dobitnikov raz-
ličnih literarnih nagrad. Izbrani vodilni naslo-
vi opominjajo k iskanju lepote vsakdanjega 
življenja, ki je lahko polno skrivnosti, še sve-
žih, po rojstvu dišečih, in tistih zamolčanosti, 

ki prehajajo iz roda v rod, vse dokler se ne 
znajdejo v rokah varuhov, ki so zmožni videti 
in razumeti drugačen svet.

Naj vam bodo kraji, ljudje in zgodbe, pre-
mišljevanja in medosebna potovanja izbra-
nih avtorjev v veselje in bralni užitek!

Bralna značka za odrasle

Seznam bralne značke  
za odrasle 2010

NEŽA MAURER
80 let

Podvin pri Polzeli, 1930

Od mene k tebi : materine pesmi. Ilustriral in opremil Matej Metlikovič. 
Celje: Mohorjeva družba, 1995. 95 strani.
Dobitnica Tomšičeve nagrade leta 1967, zlatega reda za zasluge RS leta 2006 in 
Slovenka leta 2008.

SAŠA VUGA
80 let

Most na Soči, 1930

Opomin k čuječnosti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. (Zbirka Nova slovenska 
knjiga). 319 strani.
obitnik nagrade vstaje slovenskega naroda leta 1975, Prešernovega sklada 1975, 
Prešernove nagrade 1998, Bevkove nagrade 2001, od leta 2007 član SAZU.

CIRIL KOSMAČ
100-letnica rojstva

Slap ob Idrijci, 
1910–1980

Sreča in lepota. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1973. 219 strani.
Leta 1961 postal član SAZU, prejemnik Prešernove nagrade v letih 1949 in 1980.

PHILIPPE GRIMBERT
1948, Pariz

Skrivnost. Prevedla Jožica Grum. Radovljica: Didakta, 2008. 120 strani.
Nagrada Gincourt des Lyceens leta 2004, Prix des Lectries de Elle 2005, nagrada 
Wizo (za leposlovje z judovsko tematiko).

HERTA MÜLLER
1953 Nitchidorf, Romunija

Živalsko srce. Prevedel Slavo Šerc. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002. (Moderni 
klasiki). 165 strani.
Nobelova nagrada leta 2009.

NIKO GRAFENAUER
70 let

Ljubljana, 1940

Skrivnosti. Ljubljana: Nova revija, 2006. 65 strani.
Nagrada Prešernovega sklada leta 1980, Levstikova nagrada 1980, 1987 in leta 2007 
za življenjsko delo, Jenkova nagrada 1986 in 1999, Sovretova nagrada 1992, Prešer-
nova nagrada 1997, častna lista IBBY 2002, član SAZU (izr. 2003).

ERVIN FRITZ
70 let

Prebold, 1940

Drugačen svet. Ljubljana: Knjižna zadruga, 2008. 89 strani.
Nagrada Prešernovega sklada leta 1979, Ježkova nagrada 1995, Veronikina nagrada 
2006.

KAROLINA KOLMANIČ
80 let

Lomanoše pri Gornji Radgoni
1930

Sonce ne išče samotnih poti. Ljubljana: Mihelač. 1992. (Zbirka: Slovenska povest ; 
13). 150 strani.

TONE PARTLJIČ
70 let

Maribor, 1940

Pri Mariji Snežni zvoni. Maribor: Obzorja, 1994. 260 strani.
Nagrada Prešernovega sklada leta 1980, Levstikova nagrada 1982, Grumova nagrada 
1984, zlati red za zasluge RS 2006.

MARIANNE FREDRIKSSON
1927–2007
Göteborg

Anna, Hanna in Johanna. Prevedla Darinka Soban. Ljubljana: Prešernova družba, 
2002. (Zbirka Za lahko noč). 361 strani.
Dobitnica švedskih literarnih nagrad, prevedena v 38 jezikov. V slovenščino preveden 
tudi Evangelij po Mariji Magdaleni.

IFIGENIJA SIMONOVIĆ
1954, Ljubljana

Konci in kraji. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. (Spomini, Izpovedi).
276 strani.
Rožančeva nagrada leta 2009.

PENELOPE FITZGERALD
1916–2000

Knjigarna. Prevedla Miriam Drev. Ljubljana: Sanje, 2009. 157 str.
Brezhibna mojstrovina Bookerjeve nagrajenke.

JENNY VALENTINE

Kako sem spoznal Violet Park. Prevedla Jana Ambrožič. Dob pri Domžalah, 2009. 
155 strani.
Izredno izvirna, duhovita in odlično napisana knjiga je prejela prestižno Guardianovo 
literarno nagrado in nominacijo za Carnegie Medal.

PATRICK MCDONNELL
1956

Kot v nebesih. Prevedla Irena Androjna. Ljubljana: Družba Piano, 2009.
Mojster stripa in ilustrator z mnogimi nagradami (npr. Harvey Avar for Best Comic 
Strip v letih 1997, 1999, 2001, 2002 in 2003).

KOSTJA GATNIK
1945, Ljubljana

Kaj sem videl. Ljubljana: Narodna galerija, 2009.
Nagrajevan na področjih slikarstva, stripa, ilustracije in grafičnega oblikovanja: 1. 
nagrada na Ex-temporu v Piranu leta 1968, študentska Prešernova nagrada 1969, 
nagrada kritike Zlata ptica 1975 v Ljubljani, prva nagrada Sedem sekretarjev SKOJ-a 
v Zagrebu, posebno priznanje Salona v Zagrebu, Levstikova nagrada leta 1983, zlati 
MM za Iskrin koledar Zodiac 1991, plaketa Hinka Smrekarja za najlepšo slovensko 
knjigo za otroke in mladino leta 1997, zlata diploma na 3. bienalu slovenske knjižne 
ilustracije, plaketa Hinka Smrekarja za ilustracije 2008 in Prešernova nagrada za leto 
2010 za življenjsko delo na področju likovne umetnosti.


