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"Branje je za duha to,  

kar je telovadba za telo."  
(Richard Steele) 

  
 
 
 
BOLEN Shinoda, Jean: Babe ne tarnajo 
Eno, 2005 

https://www.primus.si/babe-ne-tarnajo 

 

»Babe ne tarnajo«, je knjiga avtorice Jean Shinoda Bolen, 

ki jo je vredno prebrati.  

Ženske se s svojimi leti obremenjujemo, 

bojimo se biti »stare«, bojimo se biti »babe«. 

V tej knjigi lahko spoznamo, da so babe modre ženske,  

ki ne tarnajo, ne prosijo in se ne sekirajo glede svoje starosti.  

Uživajo življenje, ga sprejemajo in zaupajo svojim občutkom.  

Babe se zavedajo, da niso popolne, a poskrbijo za svojo zunanjo in notranjo lepoto. 

 

 

PAMUK, Orhan: Čudaštvo v moji glavi 
Sanje, 2022 
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/cudastvo-v-moji-glavi.html 

 

Je zgodba o življenju Mevleta Karatasa, prodajalca boze  

(alkoholne pijače iz žit) v Istanbulu.  

Mevlet kot dvajsetletnik iz Anatolije pride  

iskat srečo v glavno mesto, ki postaja moderna prestolnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.primus.si/babe-ne-tarnajo
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/cudastvo-v-moji-glavi.html


 

COLGAN, Jenny: Knjigarna srečnih koncev 
Primus, 2022 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=10792 

 

Nina je mlada knjižničarka, ki obožuje knjige.  Najti popolno 

knjigo za vsakega bralca je njena strast.  

Ko izgubi službo v velikem mestu, se odloči,  

da bo imela potujočo knjigarno.  

Pot jo zanese v čarobno škotsko vasico...  

 

Knjiga se mi je zdela super, tako kot prav vse knjige pisateljice Jenny Colgan.  

 
MÖDERNDORFER, Vinko: Nova butalska čitanka 
Litera, 2020 

https://www.knjiznica-celje.si/priporocamo/item/nova-butalska-citanka 

 

 
 

Zbirka humoresk Butalci Frana Milčinskega je dobila posodobitev, v 

kateri Vinko Möderndorfer skozi nove humorne zgodbe o Butalcih 

prikaže svoj pogled na današnjo slovensko družbo. 

V Butalah še vedno živijo prebivalci, ki se imajo za silno pomembne 

in pametne. Še vedno se primerjajo s Tepanjčani, njihova 

pomembnost in pamet sta kar naprej na preizkušnji. 

V Butale je prišla na obisk Laž in ugotovila, da se pri njih prav dobro počuti. Spoznala je, da se 

tu splačajo le velike in ne male laži. Tudi kultura Butalcem ni tuja, saj so strogo zanjo. Pa tudi 

strogo proti. In kriminalu je odklenkalo, ko je Cefizelj postal minister za policaje. V teh novih 

zgodbah se Butalci ukvarjajo z demokracijo, Turki, ograjo okrog njihovih dolin, domoljubjem, 

poštenostjo, zavistjo in še marsičem, pri tem pa dokažejo, da jim izvirnosti pri reševanju 

njihovih težav ne zmanjka. Poučne zgodbe iz Butal, ki jih je z ilustracijami opremil Marko 

Kociper, se zaključijo z veseloigro Don Juan, katere glavni junak obišče Butale. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=10792
https://www.knjiznica-celje.si/priporocamo/item/nova-butalska-citanka


 
HOOVER, Colleen: Resnica o Verity 
Učila, 2021 

http://felix.si/zenski-romani/18407-resnica-o-verity-trda-vezava-9789610049951.html 

 

 

Bolj kot samo knjigo bi vam tokrat predlagala avtorico –  

Colleen Hoover. Osebno najraje prebiram kriminalke in trilerje,  

ta avtorica pa me je navdušila z vsakim svojim romanom.  

Kljub drugemu žanru. Vsak roman je izjemna zgodba, v kateri se 

prepletajo resnične vsakodnevne težave slehernega posameznika.  

V njih najdemo vse – ljubezen, žalost, veselje, jok, smeh. 

Običajno nad zlem prevlada dobro. 

V romanu Resnica o Verity odkrivamo resnično zgodbo o ljubezni, strasti, obsedenosti, 

manipulaciji in maščevanju. Vsako poglavje je zapisano tako, da smo ves čas v pričakovanju 

nadaljevanja. Avtorica nas drži v napetosti vse do zadnje strani kjer pa nas preseneti z 

neverjetnim zaključkom.  

 

BRADEN, Gregg: Božanska matrika 
Cangura, 2009 
https://www.cangura.com/bozanska-matrika 

 

 
 
Po letu 1993 je vrsta prelomnih eksperimentov razkrila dramatične 

dokaze o mreži energije, ki povezuje vse v naših življenjih in našem 

svetu – Božansko matriko. Od zdravljenja naših teles do uspeha v 

naši karieri, odnosih in miru med narodi, ti novi dokazi dokazujejo, 

da ima vsak izmed nas moč, da neposredno govori s silo, ki povezuje 

vse stvarstvo. Kaj bi pomenilo odkriti, da v nas živi moč ustvarjanja 

veselja, zdravljenja trpljenja in prinašanja miru narodom? Kako 

drugače bi živeli, če bi znali to moč uporabljati vsak dan svojega življenja? 

Priporočam v branje to knjigo, pridružite se Greggu Bradnu na tem izjemnem potovanju, ki 

povezuje znanost, duhovnost in čudeže z jezikom Božanske matrice. 

 

 

 

 

 

 

http://felix.si/zenski-romani/18407-resnica-o-verity-trda-vezava-9789610049951.html
https://www.cangura.com/bozanska-matrika


 
CHILD, Lee: Zgrešeni strel 
Lepa beseda, 2008 

https://www.bralnica.com/knjiga/zgreseni-strel/ 
 

 
December je mesec, v katerem najmanj berem. Tudi kopica knjig na nočni omarici je decembra 

le kupček. V tem kupčku je bila knjiga ZGREŠENI STREL. Ne vem zakaj sem kar dolgo odlašala z 

branjem te knjige, ker ni slaba; pravzaprav je odlična – ker je kriminalka in ker je drugačna. 

Že v prvem poglavju se zgodi masaker. Ostrostrelec se pripelje v garažno hišo, plača parkirnino 

in vzame parkirni listek. V debelih gumijastih škornjih se postavi k zidu, ki gleda na mestni trg 

in izstreli šest nabojev. Petkrat zadane, en naboj se ustavi v okrasnem bazenu. 

Ko na kraj zločina pride policija, se dokazi kar množijo in javni tožilec je srečen, ker je primer 

takoj jasen, skoraj šolski. Čez nekaj ur je morilec že za zapahi. 

Ampak celo nam, laikom, je jasno da je tu nekaj hudo narobe. Le kaj? 

 

KNJIŽNICE na Šaleškem: zbornik ob 75-letnice Knjižnice Velenje 
Knjižnica Velenje, 2009 

https://www.knjiznica-

velenje.si/app/uploads/2021/01/zgodovina_knjiznice_na_saleskem_2009.pdf 

 
 

V roke mi je prišla knjiga, ki opisuje delovanje knjižnic iz  

mojega kraja otroštva in obiskovanja srednje šole.  

Z veseljem sem jo začela listati in brati, ker mi je obudila 

 lepe spomine na mojo osnovnošolsko knjižnico, mestno knjižnico  

v Šoštanju in Knjižnico Velenje. V vseh sem preživela 

 veliko časa in se v njih spoznala z delom knjižničarja. 

 

Že leta 1854 je v Šoštanju bila ustanovljena prva predčitalniška knjižnica, njen ustanovitelj je 

bil učitelj, čebelar in literat Peter Musi. Kot zanimivost, je sebe imenoval "knjižnik". 

Bralna tradicija v Šaleški dolini je pestra in dolga. Skoraj vsak kraj je imel svoje Bralno 

društvo. 

Knjižnica Šoštanj se je skozi čas spreminjala in selila iz ene stavbe v drugo in ob knjigi sem 

podoživela njene prostore in obiske v njej. 

https://www.bralnica.com/knjiga/zgreseni-strel/
https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2021/01/zgodovina_knjiznice_na_saleskem_2009.pdf
https://www.knjiznica-velenje.si/app/uploads/2021/01/zgodovina_knjiznice_na_saleskem_2009.pdf


 

 

Knjižnico Velenje sem obiskovala v času srednje šole in ob branju zbornika podoživela branje, 

učenje in delo v njej. Veliko lepih spominov in doživetij me veže na njo, ko je bila še v 

prostorih (objekt zgrajen l. 1971) na Titovem trgu 5, v sklopu Kulturnega doma Velenje. Leta 

in leta se je govorilo, da bi morala dobiti nove, večje prostore. 

Leta 2005 se je knjižnica le preselila v nove prostore (nekdanja blagovnica NAMA), kjer deluje 

še danes. 

Zanimivo branje o knjižnicah in krajih, ki jih poznam iz otroštva. 

 

 


