
Blaž Vozelj
Miklavž že ve
Koper: Ognjišče, 2016

48 strani, cena: 14,90 €

Zgodba pripoveduje o Maši, ki čaka
Miklavža. Knjiga je oblikovno, je- .". V""J
zikovno in vsebinsko prilagojena MiKlavž že ve
in upošteva kriterije oblikovanja ---
graeliv za bralce, ki težko in neradi
berejo, tueli za bralce z elisleksijo.Avtor je v knjigo vpletel na-
potke za sproščanje med branjem, razlago težkih in neznanih
besed, domiselno je oblikoval naloge za preverjanje bralnega
razumevanja. Črke b, d in P so barvno označene, kar pritegne
pozornost mladega bralca in ga usmeri k aktivnemu branju.

Ania Coledzinowska, br.
Renzo Gobbi
Odpuščam ti
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Ljubljana: Salve, 2017

112strani, cena: 9 €

Knjiga govori o spoveeli, avtorja sta
jo napisala na podlagi svojih izku-
šenj. Brat Renzo Gobbi je duhov-
nik, ki je velik del svojega življenja
spovedoval od jutra do večera. Knjiga sporoča, da je resničen
smisel spovedi veselje nad odpuščanjem; ponižnost, s katero
priznamo grehe, in bolečina, ker smo jih storili, sta samo dru-
ga plat medalje, čeprav sta potrebni. Podane so jasne smernice
za razmislek o življenju in opravljanje spovedi.
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Daniel Pittet
Odpustil sem vam
Resnična zgodba oranjenem
otroštvu

Odpustil sem vam
Resnitn" zgodb. o r.njenem ouotlvu

Ljubljana: Družina, 2017

168 strani, cena: 22 €

Avtor opisuje svojo dolgo pot okre-
vanja po štiriletnem trpljenju zaradi
spolne zlorabe v otroških letih. Po
dvajsetih letih se je s pomočjo psi-
hoterapevtov pričel soočati z zlorabo, pozneje je o tem javno
spregovoril. Pot okrevanja je bila dolga, na njej so mu pomagali
družina, zavetje samostana, v katerega se je umaknil, in osebna
vera. Danes je poročen, ima šest otrok in opravlja poklic knji-
žničarja. Knjiga bralce ozavešča o trpljenju žrtev pedofilije ter
kliče po resnicoljubnem in iskrenem pogovoru o tem zločinu.

Prebrali smo CC
Barry Hymer, Roger
Sutc1iffe
Filozofija za otroke
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Ljubljana: Krtina, 2017

112 strani, cena: 14 €

Filozofijo za otroke je zasnoval
ameriški filozof Matthew Lipman.
Temelji na prepričanju, da je treba
otroke podpreti pri spontani rado-
vednosti in jim pomagati, da razmišljajo o svetu, v katerem
živijo, da postanejo bolj premišljeni, obzirni in racionalni
posamezniki. Avtorja predstavita filozofske osnove tega pri-
stopa. Opišeta, kako ustanoviti in spodbujati razvoj skupnosti
raziskovanja, in na konkretnih primerih pokažeta, kako lahko
učitelj zasnuje in vodi filozofsko raziskovanje otrok.

Sanja Lončar idr.
Kakoohraniti možgane
Ljubljana: Jasno in glasno, 2017

200 strani, cena: 24,80 €

Avtorji predstavljajo celosten pre-
gled preprostih ukrepov, s katerimi
lahko izboljšamo delovanje svojih
možganov in si zagotovimo, da bo
tako ostalo tudi v prihodnje. Posve-
čajo se tako vzrokom kot odpravljanju simptomov. Ko spre-
menimo svoj odnos do sebe, imamo na voljo vsaj 100 načinov
za pomoč možganom, za preprečevanje in izogibanje dernen-
ci, Alzheimerjevi ali Parkinsonovi bolezni in drugim degene-
rativnim spremembam možganov in živčevja.

Marko Pavliha
Pritisni na tipko
človek
Ljubljana: IUS Software, GV
Založba, 2017

340 strani, cena: 42 €

Avtor v svojih esejih dobronamer-
no opozarja na številne probleme
in nekrotičnost sodobne družbe
ter na eligitalno ustvarjeno apatijo. Tematika esejev je različna,
v marsikaterem pa najdemo tudi rešitve. Branje nas na koncu
pripelje do bistva avtorjevega dojemanja sveta, ki je najjasneje
izraženo v eseju Per aspera ad astra: Gnothi seauton - Spo-
znaj samega sebe (zapisano v Apolonovem hramu v Delfih).
Največja skrivnost ni vesolje, odrešilna skrivnost je v nas samih.
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