
DOLGINOVE NENAVADNE
DOGODIV©»INE
Dolgin je ime deËku, ki se je kot mali mornarski po-
moËnik vkrcal na ladjo. Toda morje je vËasih nevar-
no in nepredvidljivo, mornarji grobi, poloæaj malega
pomoËnika pa niË kaj ugoden. Prijazni, toda smeπni
in neumno naivni fant se æe takoj zaplete v teæave:
pade v morje, ga reπi velik val; ga obsodijo na jeËo,
se reπi; ga obsodijo na smrt zaradi ukradenega peËenega piπËanca,
ga zadnji hip pomilostijo, toda pustijo v ËolniËu sredi oceana... To
sproæi vrsto neverjetnih, nevarnih in smeπnih dogodivπËin brodo-
lomca na samotnem otoku med divjimi domaËini. Avtor, Joseph
Maria Folch i Torres, romanopisec in dramatik, je eden od kata-
lonskih klasikov, po katerem ima ime pomembna katalonska na-
grada za otroπko literaturo. (Njegova nemirno æivljenjska pot
moËno spominja na Dolginovo!) Dolginove pustolovπËine priËele
nastajati pred veË kot 100 leti za otroπko revijo El Patufet, likov-
no podobo pa je dolginu dal slikar Joan Junceda. Za sodobne
otroke sta Dolginove pustolovπËine in avtorjev humor æe nekoliko
odmaknjena, drugaËna, πe vedno pa navduπujoË ognjemet domiπ-
ljije. Zaloæba KUD Sodobnost International. 

STOJI, STOJI TAM BELI GRAD
Pri zaloæbi Didakta izdajajo zbirke slovenskih ljudskih
pripovedi, ki pojasnjujejo nastanek naselij, cerkva in
gradov ter razlagajo naravne pojave (jame, gore, izvire,
jezera...) in zgodovinske dogodke. Izredno zanimivo

branje je lahko namenjeno otrokom in mladini - nujno je, da pozna-
jo tudi ta del svoje dediπËine! - ali pa odraslim bralcem, v premislek,
kako razumeti svet, ki nas obdaja, in v opomin, da ljudska modrost
drugaËnega tolmaËenja sveta pospeπeno izginja. Avtorja, ugledna
strokovnjaka Monika Krapej in Roberto Dapit, sta izbrala najznaËil-
nejπe pripovedi iz vse Slovenije in naπega zamejskega prostora. Knji-
ga ima odliËno uvodno πtudijo. Pripovedi so kratke, v njih pa je Ëu-
titi pristen glas pripovednika z znaËilnim ljudskim naËinom pripove-
di, æivim, sugestivnim in neposrednim. Vsako pripoved zakljuËi slo-
varËek manj znanih besed in geografska umestitev manjπih krajev,
cerkva, jam..., o katerih pripoveduje zgodba . To je knjiga, ki bralca
povabi, da bi kraje, o katerih zgodbe pripovedujejo, tudi obiskal.
Knjigo krasijo ilustracije Urha SoboËana. Zaloæba Didakta. 

UKRADENA NEDOLÆNOST,
2. del
V drugem delu o peklu, ki ga doæivlja spolno zlo-
rabljen otrok - deklica, ki jo æe od malega posilju-
je oËe -, je knjiga, ki jo berete z razbijajoËim sr-
cem, plitvim dihom in potnimi rokami. Teæko jo je
brati. Gotovo jo je bilo teæko napisati, da o tem,

kako peklensko je bilo zlorabo doæivljati, sploh ne govorimo. Dani
Markova je knjigo napisala za vse, ki so doæiveli kaj podobnega in
za vse, ki si ne bi smeli zatiskati oËi, da imajo nekateri odrasli, celo
starπi, otroke πe preveË ≈radi«. Pedofilija je nagnusna tiha sopotni-
ca naπega æivljenja in na nas je, da opozarjamo nanjo, Ëe jo le zasle-
dimo, sporoËa knjiga. Avtorica popisuje trpljenje otroka, njegovo
nemoË, bedno zaslepljenost matere, ki nima hrbtenice, prefrigane
mehanizme manipulacij, ki jih uporablja pedofil, da bi zakril svoja
dejanja, neobËutljivost okolice... Toda knjiga nikakor ni le obsod-
ba, je tudi razmiπljanje, kako se izviti iz pasti sovraπtva, kako æive-
ti s hudimi brazgotinami na duπi, kako narediti obraËun z ukrade-
nim otroπtvom. Roman se konËa z dekliËino svobodo, ali ob tem
obËutite dovolj veliko olajπanje, pa je prepuπËeno bralcu. Zgodba,
vredna premisleka. Zaloæba Alba 2000.

METKA V GVINEJI BISSAU
Metka s prstkom drsi po globusu. Obstane na
Gvineji Bissau, zato bi rada od mamice izvedela
Ëim veË o tej mali afriπki dræavi. Tisto noË se v sa-
njah znajde sredi Gvineje, kjer jo pozdravi prijaz-
no nasmejan deËek Ërnih oËi in polti. Skupaj poskusita afriπke sadeæe.
Nato ji neka Ërna deklica pokaæe, kako si pri njih Ëistijo zobe. Metka
se v druæbi otrok pelje tudi z avtobusom toka toka in pleπe ob afriπki
glasbi. Slikanica, ki otrokom pribliæa æivljenje otrok na drugem koncu
sveta (tako enako in tako drugaËno), je del dobrodelnega projekta
Toka Toka Æani, s katerim bodo sodelujoËi prispevali k izboljπanju πo-
lanja otrok v Gvineji Bissau. Pomagali bodo urediti πolo in jedilnico za
otroke v eni izmed vasi. Celoten denar od prodaje knjige gre v sklad
za πolanje otrok, vsi sodelujoËi pa so sodelovali brezplaËno. Pobudni-
ka projekta Stane Droljc in Jure Leben pa sta tja æe odpeljala semena,
da bodo uËitelji in uËenci ob πoli uredili poizkusno zelenjavno polje.
Topla in pouËna slikanica Alenke Æumbar KlopËiË in z izredno prikup-
nimi ilustracijami Katje Gaspari Leben je izπla v slovenπËini in v por-
tugalπËini, uradnem jeziku Gvineje Bissau. Zaloæba Energetika.NET. 

©IVAM SI
PraktiËni vodnik za πivanje na roke in na stroj
zelo nazorno in praktiËno pokaæe, kako seπiti ob-
laËilo, kako ga dodelati, popraviti (da bo tekel πe
en krog) ali kako ga okrasiti po svoji meri in oku-
su. ZaËetnikom vodnik s fotografijami in besedi-
lom pokaæe osnovne tehnike roËnega in strojnega
πivanja. Bolj izkuπenim nudi popoln pregled πiva-

nja na stroj in izdelave oblaËil po lastni meri. Navodila nas vodijo
korak za korakom z jedrnatim besedilom, nazornimi fotografijami,
skicami in drobnimi nasveti. Vodnik bo razveselil vse, ki sicer zna-
jo nekoliko πivati, pri podrobnostih, kot so æepi, ovratnik, podlo-
ga, razporki, gumbnice, zadrge... in pri prirejanju krojev pa zmanj-
ka znanja, zato izdelek nikoli ne uspe kot bi æeleli. Vodnik tudi sve-
tuje, kako izbrati primerno blago in model oblaËila. Priloæeni so
kroji za hlaËe, bluzo in majico, kroj za krilo pa je v knjigi. Kroji ob-
segajo konfekcijske πtevilke od 36 do 50, kar bo razveselilo vse, ki
teæko najdejo kaj lepega in modnega v svoji velikosti. ©ivanje je
zelo ustvarjalen hobi! Poleg knjige je darilo - modna skicirka. Su-
zana Duhovnik, Mimi UdovË, zaloæba MK.

DOMA»A KUHNA PA TO,
1. in 2. del
Dve obseæni kuharici sta dokaz, kaj vse lahko doseæejo
naπi osnovnoπolci iz razliËnih regij, krajev ali vasi, Ëe jih
poveæemo z dobrimi mentorji, kot so Anka Peljhan, star-
πi in πtevilni mentorji s posameznih osnovnih πol. Avtori-
ca je izhajala iz prepriËanja, da je mogoËe regionalno ku-
linariko oæiviti z otroki. Regionalna kulinarika v loncu
zdruæuje etnoloπke, geografske in druge posebnosti ljudi
nekega obmoËja, vse to pa lahko predamo otrokom kot
dediπËino, ki jim pomaga graditi narodni ponos in obliko-
vati lastno identiteto. Otroci so se v kuhinji zelo izkazali!

VeË kot 600 jih je nakuhalo toliko jedi, da so recepti napolnili dve
knjigi. V prvi knjigi je paleta jedi na ælico, se pravi juhe, zelenjavne jedi
in enolonËnice, mesne jedi s πtevilnimi prilogami in sladice. V drugi
knjigi pa so recepti za ribe, moËnate jedi in prigrizke. Knjigi pa ne pri-
naπata le receptov lokalnih jedi, ampak ponazarjata tudi zgodovinske
postopke priprave hrane, posode, obiËaje in razloge, da so se ljudje
hranili tako in ne drugaËe. Vmes pa so vtkane dogodivπËine, ki so se
dogajale ob kuhanju in uæivanju skuhanega. Zaloæba Didakta. 
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— Za starπe, vzgojitelje in mentorje —


