Spoštovani bralci, prijatelji in
ljubitelji knjig!

V Knjižnici Radlje ob Dravi v oktobru 2022
začnemo s 13. sezono bralne značke za
odrasle pod motom »KOROŠCI PA BUKVE
BEREMO«.
PREDSTAVITEV
Branje poteka od oktobra 2022 do aprila
2023. Vsem bralcem, ki v tem obdobju
preberejo 5 knjig s priporočilnega seznama in
oddajo izpolnjen bralni karton, bomo na
zaključni prireditvi podelili knjižno nagrado in
praktično darilo. Ker bralna značka za odrasle
poteka v vseh oddelkih naše knjižnice, bo
včasih težko zagotoviti želeno knjigo. Takrat
lahko izberete tudi knjigo, ki ni na seznamu,
mora pa biti od avtorja s seznama. V pomoč
pri izbiri so kratke vsebine knjig, ki so
priložene k seznamu.
Na seznamu je tudi pet knjig, označenih kot
lažje branje za tiste bralce, katerih bralne
sposobnosti so zaradi različnih razlogov
zmanjšane.

Vabljeni v koroško
bralno druščino!

PRAVILA SODELOVANJA
Če želite sodelovati pri bralni znački za
odrasle, se prijavite osebno v knjižnici.
Članstvo v knjižnici je pogoj za sodelovanje
pri bralni znački za odrasle. Če niste član in se
želite včlaniti zaradi sodelovanja, vam ob
vpisu članarino podarimo.
Ob prijavi boste prejeli vse potrebne
informacije in bralno mapo. V bralni mapi bo
bralni karton, na katerega boste vpisali
naslove prebranih knjig.
Bralni karton boste v knjižnici oddali do 8.
aprila 2023.
V bralni mapi bodo tudi listi, na katere boste
vpisali vtise o prebranih knjigah. Zapisi niso
obvezni, če pa boste želeli, jih boste izpolnili
in sproti ob obiskih knjižnice oddajali. Zbirali
jih bomo v knjigi priporočil za branje, kjer si
boste lahko ogledali tudi druga priporočila.
»Korošci pa bukve beremo« poteka pod
enakim geslom od novembra 2010 po vseh
koroških splošnih knjižnicah.
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ARDONE Viola: Otroci z vlaka
BACKMAN Fridrik: Tesnoba do roba
BALDINI Laura: Maria Montessori
BRANKOVIČ Tadeja: Peta olimpijada
D'AVENIA Alessandro: Bela kot mleko, rdeča kot kri
DESTOVNIK Karel: Kajuhove pesmi, Zbrane pesmi
GAYLE Mike: Dva bregova, ena reka
GODINA Vesna V.: Zablode feminizma
GOMBOC Mateja: Balada o drevesu
HARRIS Joanne: Čokolada
IZMAJLOVA Manca: Vdihni življenje s polnimi pljuči
JEWEL Lisa: Brez nje
KLAKOČAR ZUPANČIČ Urška: Gretin greh
KLEVIŠAR Metka: Utrinki vzporednih svetov,
Umetnost sobivanja
KNEEN Krissy: Trikrat pokopana
KOVAČIČ Anja: Ujeta v svobodi
Kulturna dediščina občine Radlje ob Dravi
LUNDBERG Sofia: Rdeči adresar
MLINAR Rudi: Nemirni duh: roman o Lovro Kuharju
O'MARA Shane: Hvalnica hoji
PEARSE Sarah: Sanatorij
PUŠNIK Vlado: Apiterapija
SETTERWALL Carolina: Držimo pesti
SIMČIČ Zorko: Človek na obeh straneh stene
SMILJANIĆ Zoran: Plečnik.
SVETEK Irena: Rdeča kapica, Beli volk
TOMAZIN Iztok: Na meji
VERDINEK Alenka: Skromnost, prijaznost in dobrota
Štirje rodovi rodbine Pahernik iz Vuhreda
VRŠČAJ Tina: Na Klancu
WINN Raynor: Prežeta s soljo, Divja tišina
LAŽJE BRANJE

1.
2.
3.
4.
5.

BEVC Cvetka: Desetka
KARLOVŠEK Igor: Teci!
KONC LORENZUTTI Nataša: Gremo mi v tri krasne
MOLIERE J.B.P.: Tartuffe
ŠINIGOJ Damijan: Kjer veter spi
…ali druge knjige, ki so jih napisali avtorji na
seznamu. Prijetno branje!

V knjižnici organiziramo dejavnosti, s katerimi
spodbujamo k branju in »olajšamo« poti
bralcev do »pravih« knjig.

BRALNO POGOVORNA SREČANJA:
potekajo enkrat mesečno, vsak prvi četrtek v
mesecu v Knjižnici Muta z bibliotekarko
Aleksandro.
Vsi, ki se želite pridružiti, dobrodošli!

LITERARNI VEČERI in PREDSTAVITVE KNJIG:
pripravljamo občasno in dogodek objavimo na
spletni strani in fb strani knjižnice.
Spremljajte naša obvestila in
se nam pridružite na dogodkih.

DODATNE INFORMACIJE O KNJIGAH IN
NJIHOVI DOSTOPNOSTI:
COBISS+ in mCOBISS
Nekatere knjige so v elektronski izdaji na
portalu BIBLOS – posebej primerno, ko so vsi
knjižni izvodi izposojeni.
Nekatere knjige so opisane na portalu
DOBREKNJIGE.SI ali v reviji BUKLA.

