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NIVEN, Jennifer: Vsaj en popoln dan
od- Odrasli / 821-311.2 - Družbeni roman
Theodor Finch šteje dneve, od kar je buden in stalno razmišlja o
načinih, kako bi se lahko ubil. Violet šteje dneve do mature, ko bo
lahko zapustila domač kraj. Finch velja za največjega čudaka na šoli,
kjer so težave, tam je on. Violet žaluje za sestro, ki je umrla v prometni
nesreči. Ko se Finch in Violet spoznata visoko na polici šolskega
zvonika, ni jasno, kdo koga reši. Violet postane glavna zvezda
šolskega časopisa, ker je rešila čudaka Fincha pred samomorom. Po
njunem srečanju na zvoniku ne more nehati misliti nanjo. Ko morata
skupaj opraviti šolsko nalogo in odkrivati znamenitosti svoje države,
čedalje več časa preživita skupaj in se zbližata.

KANG, Shimi K.: Delfinja vzgoja
od–Odrasli / 37 – Vzgoja. Izobraževanje
Kako vzgojiti zdrave, zadovoljne in motivirane otroke, ne da bi se
vam bilo treba spremeniti v tigra? Knjiga "Delfinja vzgoja" na
podlagi najnovejših raziskav razkrije, zakaj preveč nasilni, z
nadzorom obsedeni »tigrovski starši« in permisivni »starši meduze«
notranjo motivacijo v resnici zavirajo. V knjigi avtorica ponudi dobre
stare nasvete kako kaj narediti in kako česa ne narediti. Pri vsem tem
pa si pomaga s prispodobama o tigrih in delfinih. Podobno kot pri
želvi in zajcu je včasih koristno pogledati okoli sebe, da bi jasneje
videli, kar je v nas samih. Avtorica želi dobro predstaviti delfine, ki
nas lahko veliko naučijo. Delfini slovijo po inteligentnosti,
družabnosti, igrivosti in občutku za skupnost. Avtorica skuša
navdihniti starše, da bodo znali ceniti ravnotežje med tekmovalnostjo
in duhom skupnosti, med varovanjem in neodvisnostjo. Poleg tega
želi spodbuditi starše, ki otrokom vsiljujejo najrazličnejše dejavnosti, naj jim omogočijo
razvijanje njihove lastne, močne, zdrave notranje motivacije. Vse to je v resnici preprosto in
lahko, če le znamo ukrotiti svojega notranjega tigra.

DE KINDER, Jan: Rdeča ali Zakaj zasmehovanje ni
smešno
ml – Mladina / C-Sz – Slikanice zaboji
Skoraj nič ni. Komaj kaj. Nihče ne opazi. Razen mene. Pokažem na
Rokova lica. »Ti pa...Ti pa zardevaš...« Pomežiknem Pavletu. Pavle
se zareži Eriku. Lina plane v smeh. Od našega šepetanja je Rok ves
rdeč... Zasmehovanje včasih boli bolj kot udarci. In potrebnega je
veliko poguma, da se mu postaviš po robu. Slikanica je lahko v
pomoč učiteljem, vzgojiteljem in staršem, ki se pogosto srečajo s to
težavo, ker nazorno pokaže, kako ravnati v primeru zasmehovanja in
fizičnega nasilja.

DVOŘÁKOVÁ, Petra: Julija med besedami
ml – Mladina / P – Leposlovne knjige d 10. do 13. leta
Desetletna Julija je radovedna in pametna deklica, ki se s sestrico Elo in
očetom preseli iz mesta na vas. Mama jih je pred dvema letoma zapustila,
ker ima težave z odvisnostjo od alkohola. Odšla je na zdravljenje, vendar
se nikakor ne uspe pozdraviti. Starša se zaradi maminih težav ločita. Oče
se nato zbliža z drugo žensko, ki ima dva sinova, Vitka in Jakuba. Skupaj
zaživijo na podeželju in postanejo nova družina. Od takrat naprej sta
Vitek in Jakup njuna skorajbrata. Julija, ki sama pripoveduje zgodbo, se
v knjigi sreča s številnimi težkimi besedami, kot so psihiatrična klinika,
dolg, ločitev, sankcija, histerija, otroci s posebnimi potrebami...Julija
mladim bralcem skozi zgodbo razloži pomen teh besed.

SONNABEND, Holger: Je
ne?:svetovne resnice in zmote

res

ali

ml – Mladina / 94 – Zgodovina srednjega in novega veka
Ali je pračlovek živel v jamah? Ali so v Prusiji verjeli, da telovadba
ogroža državo? Ali je pitje piva med Vikingi veljalo za kazen? Ali
se je prva splošna stavka zgodila v starem Egiptu? Knjiga vsebuje
okoli 330 člankov o svetovni zgodovini vse od kamene dobe do
sedanjosti. Zgodovine ne predstavlja na običajen način. V knjigi je
zbrano mnogo dogodkov, osebnosti in nenavadnih okoliščin, o
katerih se boste vprašali: Je to res ali ne?

BJØRK, Samuel: Angelsko hladna
od – Odrasli, 821-312.4 – Kriminalni romani
Prva knjiga v seriji o Holgerju Munchu in Mii Krüger šokira
praktično že na prvih straneh branja. Pritegne tudi tiste, ki sicer ne
berejo kriminalnih romanov. Kompleksno zastavljena zgodba,
premišljeno in psihološko dovršena, zagotavlja, da knjige ne boste
mogli zlahka odložiti. Šestletno deklico najdejo s kolebnico obešeno
na drevo. Oblečena je v oblačila za punčke in na hrbtu ima šolsko
torbico. Šele, ko najdejo že drugo deklico, preiskovalci opazijo, da
ima na prstu vrezano številko dve. Sicer pa ni nikjer znakov nasilja,
ne krvi. Izkušena ekipa preiskovalcev se temeljito loti primera,
vendar bolj ali manj tavajo v temi. Dokler ni v nevarnosti vnukinja
Holgerja Muncha, ki vodi preiskavo.

HARMEL, Kristin: Usodne sanje
od – Odrasli, 821-311.2 – Družbeni romani
Tenkočutna pripoved mlade vdove, ki tudi pet let po moževi nenadni
smrti ne more normalno zaživeti. Še vedno se oklepa misli, da je vse
skupaj samo pomota in da bo mož zdaj zdaj prikorakal v hišo. Ko
končno spozna nekoga, jo prijatelji kmalu začnejo spodbujati, da je
vendarle čas, da naredi korak naprej, zato se po dolgem premisleku
odloči za poroko. Vendar se usoda ponovno poigra z njo, ko ravno v
prelomnem trenutku izve, da zaradi zdravstvenih težav ne bo mogla
imeti svojih otrok. Skoraj istočasno se začnejo pojavljati sanje, v
katerih igra sama glavno vlogo, hkrati pa je prisoten tudi pokojni mož
in pa gluhonema hčerka, ki pa je seveda nikoli nista imela. Sanje jo
pripeljejo do spoznanja, da zagotovo še ni pripravljena na novo poroko, hkrati pa se v njej
prebudi močna želja po materinstvu oz. posvojitvi, kar jo pripelje do tega, da se prijavi za
rejnico. Zanimiva čustvena pripoved o sanjah, sreči, odpovedovanju in usodi.

Hrana po moško: recepti za prave moške
od – odrasli, 641– Priprava živil
Zanimiva knjiga, ki že na prvi pogled spominja na pločevinko piva,
razkriva kar nekaj slastnih receptov prigrizkov, glavnih jedi in sladic.
Menda vse za sodobnega moškega. Vsaka jed je opremljena z
nazorno fotografijo in seveda težavnostno stopnjo. Glede na to, da so
moški že od razvoja človeštva skrbeli za ulov, je težavnost
simpatično prikazana, in sicer od 1 do 6, od opice do sodobnega
moškega za računalnikom. In kaj sploh je hrana za moške? V uvodni
besedi je med drugim zapisano: »Moška hrana so ogljikovi hidrati.
Je meso. So primerne porcije. Je okus: pravi okus – in ta okus so vročina, začimbe, gušt, bum!

RADOVANOVIČ, Vesna: Petelinček in
sraka
ml – Mladina, C-Sz – Cicibani – Slikanice zaboj
Simpatična zgodbica o prijateljstvu in zaupanju. Pa tudi o tem, kako
lahko zahrbtne govorice in laži kaj hitro zamajejo še tako trdno
prijateljstvo. Kajti srake so že po naravi tatice, kajne? Pa so res vse
srake enake?

MLAKAR, Ida: O kravi, ki je lajala v luno
ml – Mladina, C-Sz – Cicibani – Slikanice zaboj
Kaj se zgodi, ko krava postane stara, nima več mleka in namesto
mukanja tuli v luno in laja? Jo bo kmet takšno še sploh želel imeti na
kmetiji? Vest o nori kravi se je kaj hitro razširila naokoli in Mrvica,
nekoč marljiva in nepogrešljiva, kmalu postane odveč. Prav vsem.
Zato se odloči iti po svetu. Kmalu spozna odsluženega cirkuškega
konja Van den Hija, ki ga prav tako nihče več noče. Le kaj se zgodi,
ko svoje skrite talente združita dve umetniški duši? Prijazna pravljica
o staranju, ki pa otroke mimogrede nauči še nekaj o umetniških
izrazih, kot so bluz, step in ulični umetniki.

40 let jamarstva v Topolšici: Šaleški jamarski klub
Podlasica Topolšica
Do – Domoznanski oddelek / Gorništvo. Taborjenje
Začetek organiziranega jamarstva na Šaleškem je še najbolj podoben
pravljici s srečnim koncem. Radovednost, kaj da se skriva v
notranjosti ozke špranje, v katero izginja potok Strmina na Lomu nad
Topolšico, je gnala skupino domačinov, da so razširili odprtino toliko,
da so lahko zlezli vanjo. Po nekaj desetih metrih so našli pravi zaklad:
čudovito kapniško jamo, ki so jo po sosedni kmetiji poimenovali
Ciglerjeva jama. Od tedaj je minilo štirideset let in začetni naivni
entuziazem je postajal čedalje bolj poznavalski, entuziasti pa so si
izkušnje in znanje sistematično in organizirano pridobivali z
dejavnostjo v Šaleškem jamarskem klubu Podlasica iz Topolšice.
Zbornik, ki sta ga uredila Maks Petrič in Lea Pavrič, je svojevrstna
kronika raziskovanja jam in nabiranja jamarskih izkušenj. Najprej v neposredni okolici Loma,
nato okolica Topolšice in Šoštanja, kasneje pa se je območje čedalje bolj širilo. Prvi prelom v
odkrivanju podzemnega sveta je bilo slabo desetletje po ustanovitvi društva raziskovanje 152
metrov globokega brezna na Golteh, temu je sledilo raziskovanje Rotovnikove jame, izvira
Ljubije, jamskega sistema Molička peč v Kamniško Savinjskih Alpah itd. Zbornik med drugim
prinaša tudi bolj podrobne opise nekaterih večjih podzemnih jam, klubsko mednarodno
sodelovanje in jamarske odprave v tujino.

HOBSBAWM, Eric: Razbojniki
Čo – Čitalnica odrasli / 31- Sociologija
S to knjigo je znani angleški zgodovinar - najbolj odmevna je njegova
štiridelna zgodovina od francoske revolucije do konca 20. stoletja - utrl
zgodovino razbojništva in piratstva kot novega področja socialne
zgodovine. Ključno pri tem je, da ne tematizira razbojnike izključno kot
zločince in kriminalce, obravnava namreč boj onstran zakona revnih
proti bogatim in šibkih proti močnim, kar označuje kot socialno
razbojništvo. To je rdeča nit njegovega raziskovanja, ki je osredotočeno
na izvor socialnega razbojništva v kmečki družbi v času največjega
obsega tega fenomena od 16. do 18. stoletja v Evropi in 19. ter 20. stoletja izven našega
kontinenta. Kljub nekaterim razlikam na svetovni ravni, je to izjemno enoten družbeni pojav in
Hobsbawm ga razvrsti v tri skupine; v prvi je plemeniti ropar oz. Robina Hood, v drugi preprosti
upornik ali gverilec, ki ga imenuje tudi hajduk, v tretji pa ustrahovalski maščevalec. Zlasti ko
gre za plemenitega roparja, je težko ločljiva mitična razsežnost tega fenomena od zgodovinske
dejanskosti: v kolektivnem spominu vedno stopi izven zakona kot žrtev krivice in ne zaradi
samega zločina, ko popravlja krivice pa jemlje bogatim in daje revnim.

BRAUDEL, Fernand: Dinamika kapitalizma
Čo – Čitalnica odrasli / 33 – Gospodarstvo
Avtorja uvrščajo med največje sodobne zgodovinarje, bil je
predhodnik teorije svetovnih sistemov. Njegova interpretacija
zgodovine ne temelji na nizanju podatkov in imen zgodovinskih
osebnosti, ampak sega pod dogodkovno površje, kjer potekajo
družbeni, socialni in kulturni procesi. Dinamika kapitalizma je
nastala iz treh predavanj, ki jih je avtor imel leta 1976 na ameriški
univerzi John Hopkins, in povzema njegovo obsežno delo Materialna
civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje, ki je tedaj
bilo skorajda končano. Slednje je v slovenskem prevodu izšlo v treh
delih, ki ga sestavlja šest knjig.

