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V času branja mladinske literature bralec 

počasi postaja bralec literature za odrasle in  

izstopi iz vrstniške »klape«. V knjigah 

mladostnika privlačijo teme kot so 

posameznik v družbi, njegov spopad z 

družbo, nerazumevanje, ki ga družba kaže 

do njegovih idej, in ljubezenska čustva. Na 

tej točki se začne mladi bralec odpirati 

literaturi za odrasle, knjige mu postajajo 

nadomestilo za »veliko« življenje, ki mu še 

ni dostopno.
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Mladostništvo ali 

adolescenca je razvojno 

obdobje pri človeku med 

otroštvom in odraslostjo. 

Otrok  - mladostnik, v 

tem obdobju odklanja 

kakršenkoli nasvet, 

kakršnokoli obliko 

skrbništva s strani staršev, 

po drugi strani pa močno 

zapada pod vpliv svojih 

vrstnikov in išče vzore 

med športniki in 

glasbeniki. Iskanje 

samega sebe se giblje na 

liniji od zunaj navznoter.  

Pri nekaterih se 

abstraktno mišljenje 

razvije v smeri 

znanstveno 

hipotetičnega; pokaže se 

zanimanje za pustolovske 

romane, strip, romane za 

odrasle ipd.

Nikomur ne moremo 

ukazati, naj rad bere. Tistim, 

ki radi berejo, pa ne 

moremo ukazati, naj jih 

navdušijo knjige, ki so všeč 

nam. 



Cool knjiga
Pod imenom Cool knjiga v naši knjižnici 

potekajo bralni krožki za mlade bralce 

stare od 13 do 16 let. Gre za pogovore o 

knjigah in njihovih aktualnih temah. 

Knjigo, o kateri se bomo pogovarjali, 

izberejo najstniki sami. To je včasih knjiga, 

ki nam je bila všeč in bi jo radi z 

pogovorom delili z drugimi, ali pa tudi 

delo, ki nam ni bilo simpatično in 

povemo, zakaj ne. Knjižničar, kot 

moderator krožka, si prizadeva, da s 

svojim izhodiščem sproži pogovor in ga 

nato skuša smiselno usmerjati. V uvodu 

sledi predstavitev teme o kateri bo tekel 

pogovor, predstavitev avtorja dela in 

kratka vsebina knjige. V nadaljevanju 

beremo odlomke in o njih debatiramo, 

izrazimo svoje mnenje, občutke, vpletamo 

svojo lastno izkušnjo. Pogovor zaključimo 

tako, da vsak pove ali zapiše svoje 

najpomembnejše spoznanje, ki ga je bil 

deležen pri pogovoru. Nato pa sledi še 

kratka predstavitev leposlovnih in 

poučnih knjig na temo, o kateri je tekel 

pogovor.

Cool knjiga poteka od meseca oktobra do 

meseca maja, enkrat mesečno, 

ob petkih, ob 18. uri.  

Branje je žur, reading 

is cool

Projekt Branje je žur, reading is cool se 

je začel kot projekt British Councila za 

spodbujanje branja med mladimi in je 

povezal javne knjižnice in srednje šole 

po Sloveniji, v našem primeru je to 

velenjska gimnazija.  Namen projekta 

je predstaviti branje leposlovja v 

slovenskem in angleškem jeziku kot 

prijetno dejavnost v neformalnem 

okolju, ki ne spominja na šolo, temveč 

se osredotoča na bralca ter na teme in 

značilnosti, ki zanimajo srednješolce. V 

projekt je vključena predstavitev 

sodobne angleške literature mladim. 

Obsega branje knjig ter pogovore o 

njihovi vsebini in temah, ki jih 

obravnavajo. 

Srečanja se odvijajo od oktobra do 
aprila ali maja, in sicer enkrat 
mesečno.

Ni dovolj, da človek samo rad bere, 

ampak je pomembno tudi, da zna brati. 
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