
Druæabno odraπËanje 
Vsi smo æe opazovali najstnike, otroke in
celo druæine, ki preæivljajo skupni Ëas
skupaj le navidezno, v resnici pa je vsak
zatopljen v svoj ekran. Podnaslov knjige s
stavkom ≈Kako vzgojiti druæabne otroke
v svetu zaslonov?« povzema naraπËajoËo
zaskrbljenost starπev in vzgojiteljev, ki
opazujejo odtujeno tipkanje po zaslonih
in lepi novi svet virtualnih odnosov. PriroËnik svetuje, kako do-
seËi, da bodo otroci gojili tudi fiziËna prijateljstva, da bodo zna-
li pogledati soËloveku v oËi in ob pravem Ëasu koga objeti, za-
slone pa bodo uporabljali le toliko, kot je smiselno. Razloæi, za-
kaj naprave z ekrani tako privlaËijo otroke in kaj je pri tem
problematiËnega, kako digitalni zasloni vplivajo na otroπke
moægane in kako virtualne igre vplivajo na izraæanje jeze pri
otroku. Svetuje, kako otroku pomagati, da bo znal navezovati
stike v resniËnem svetu, kako ga nauËiti socialnih veπËin... in
kako poËeti kaj zanimivega brez zaslonov. Gary Chapman, Ar-
lene Pellicane, zaloæba Druæina.

Kaj je druæina?
Knjiga je filozofski traktat, ki ga sestavlja pet
esejev, v katerih francoski filozof Fabrice Had-
jadj razmiπlja o tem, kaj je pravzaprav druæina.
Esejih so nastali kot podlaga za njegova preda-
vanja in so zato samostojne, zakljuËene celote,
v katerih na druæino gleda z razliËnih oËiπË.
Vpraπanje, kaj je druæina, se zdi preprosto, a je
kompleksno, saj sega na mnogo podroËij Ëlo-

vekovega bivanja, na sam zaËetek obstoja (rojstvo) in v naπe na-
daljevanje (potomstvo). Pomembno pa posega tudi na podroË-
ja osebne svobode in druæbene konvencije. Knjiga je napisana v
krπËanskem diskurzu, vendar mislim, da bo dobila mnogo 
aplavza - in tudi æviæge - z vseh strani. »e kdo iπËe v tej knjigi
en sam odgovor, kaj druæina je, ga ne bo naπel. Naπel bo delne
odgovore - teh je skoraj toliko, kot je v knjigi odstavkov - kar
sestavlja pisani mozaik bistva druæine. Avtor je prepriËan zago-
vornik druæine, knjiga pa v prvi vrsti bralca spodbudi k lastne-
mu razmisleku o druæini. Zaloæba Druæina.

Presne slaπËice
Presne slaπËice so veliko veË kot moda - za
marsikoga so pravo odkritje, saj zdruæuje-
jo koristi zdrave hrane in uæitek, ki ga ob-
Ëutimo, ko si privoπËimo sladico. Da se
navduπite nad njimi, ni nujno, da ste pre-
snojedec, lahko ste tudi vsejedec, vegetari-
janec, vegan... Morda pa le radi kuhate in
preizkuπate nove recepte. Knjiga s Ëudovi-

timi fotografijami predstavlja veË kot 40 receptov presnih slaπËic
s poudarkom na nizkomaπËobni hrani, ki je kvalitetna in okusna,
sladice pa so tudi zelo privlaËne na pogled. Za vezivo je uporab-
ljeno predvsem suho in sveæe sadje, pa tudi sestavine, ki jih ne bi
uganili - na primer zelenjava, kot so suhe buËke. Kakπne so sla-
dice? Mamljive! Piπkoti in kroglice, rezine in rolade, pudingi in
napitki, torte in pite, sladoledi in sorbeti... NepouËeni ne bi uga-
nili, da so torte, piπkoti, baklave in celo potica v resnici presne.
Avtorica Tjaπa Slana je znana tudi po blogu Tjaπin presni koti-
Ëek. Cankarjeva zaloæba. 

Ustvarjam z barvami ·
Ni mi dolgËas!
Ko otrok riπe in barva, je videti popolnoma
prevzet, potopljen v drugaËen svet, umirjen
in hkrati dejaven. Ustvarjanje je zanj drago-
ceno, zato ga je koristno spodbujati in razπi-
riti z novimi izkuπnjami. Ta ustvarjalni pri-
roËnik je namenjen odraslim - starπem, sta-
rim starπem, vzgojiteljem, uËiteljem... ki iπËe-
jo zamisli, kako razπiriti otrokovo igrivo us-
tvarjanje, ga seznaniti z razliËnimi ustvarjalnimi tehnikami in ga
spodbuditi, da πe sam raziπËe nove moænosti. Razdeljen je na πest
poglavij, v katerih spozna razliËne uËinke slikanja, na primer, slika-
nja s soljo, z elastiko, z odtiskovanjem razliËnih naravnih in umet-
nih materialov, s pomoËjo deæja, s peno za britje, z avtomobilËki, z
ledom, s krtaËo za lase... na razliËne podlage, kot so kavni filter, po-
staran papir, steklo, skodelica... Prikaæe vabljive tehnike, kot so
praskanje, odtiskovanje, risanje s prsti, dlanmi in celo stopali.
Vmes pa so seveda tudi predlogi, kakπne izdelke bi lahko otrok us-
tvaril. Miri Flower, zaloæba MK. 

Piton na kolesu
Duhovit detektivski roman, ki se dogaja v
naπi prestolnici tukaj in sedaj, med (skoraj)
vsakdanjimi ljudmi, ≈facami« iz bliænje so-
seπËine, je prvenec novinarja Boπtjana Iste-
niËa. Bere se kot scenarij za film, v katerem
se sproæi plaz nepredvidljivih dogodkov,
potem ko πtudent filozofije, ki bi moral
zgolj poskrbeti za hrano sosedinega pito-
na, æival odpelje seboj s kolesom v trgovi-

no, da ne bo tako osamljena, ker ni gospodarice. ©tudent je
skrivno zaljubljen v svojo ljubko frizerko... in v soseπËini je πe
mlad moπki, ki je odprl majceno pekarno, nova pekarna pa gre v
nos glavi albanske druæine, ki ima v lasti mestno verigo pekarn...
in tu je πe babica, ki jih ima veË za uπesi, kot kakπna mladenka...
in zasebni detektiv, ki je tak Ëudak, da ga ni teæko izslediti... Av-
tor poveæe pisan πopek oseb in nato tako spretno obraËa dogod-
ke, da je roman ravno prav nepredvidljiv. To je detektivka, ki jo
vzameπ v roke, ko si zaæeliπ sprostitve - in se imaπ imenitno. Za-
loæba Ocean.

Devet mesecev
Marsikatera mamica in tudi oËka se æe te-
daj, ko Ëakata otroka, z njim pogovarjata -
zakaj se potem ne bi z vnukom vseh devet
mesecev ≈pogovarjal« tudi dedek? Rojstvo
vnuka je Ëudovito darilo, ki polepπa in raz-
svetli æivljenje. Koliko bi mu ded rad pove-
dal! O tem, kako Ëudovit je svet, kako so
naπi odnosi vËasih zapleteni in drugiË tako
preprosti, da æe pogled pove vse, kako po-

membna je ljubezen, kako lepa je noseËnica, v kateri brsti novo
æivljenje, zakaj ljubimo svoj jezik... Knjiga je napisana v obliki
dialoga med dedom in ≈ËloveËkom«. Neenaka sogovornika sta
si v dialogu povsem enakovredna ali πe veË - pribliæno tako, kot
v zgodbi o Malem princu. Dialog ju nosi iz vsakdana v globine
in nazaj, da pogovor teËe, kot morda ne bo imel veË priloænost
nikoli kasneje. Topla knjiga je Ëasovna kapsula, ki za otroka
ohranja æiv spomin Ëasa devetih mesecev, hkrati pa tudi ljube-
zensko pismo deda, moæa in oËeta v eni osebi. Mirko MahniË,
zaloæba Celjska Mohorjeva druæba. 
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