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1. SPLOŠNI DEL 

1.1 IME PROGRAMA 

 

Ime programa dialoškega branja literature v skupinah odraslih je KNJIGE SO ZAME.  

 
UTEMELJENOST 
 

Pismenost 

S problemom slabše pismenosti manj izobraţenih odraslih se spopadajo povsod po svetu, 

tako tudi v Sloveniji. Raziskava o pismenosti odraslih v Sloveniji (1998) je pokazala na zelo 

neugodno sliko pismenosti prebivalcev Slovenije v primerjavi z 20 v raziskavi sodelujočimi 

drţavami. Na osnovi teh rezultatov je Slovenija glede na stopnjo razvitosti v svojih 

dokumentih za zviševanje ravni pismenosti opredelila za ustrezen nivo pismenosti odraslih 

tista znanja, spretnosti in razvite sposobnosti, ki si jih v procesu formalnega izobraţevanja 

pridobimo z uspešno končano vsaj štiriletno srednjo šolo. Raziskava je namreč pokazala tudi 

na dejstvo, da je raven pismenosti odraslih v zelo veliki meri odvisna od stopnje doseţene 

izobrazbe. Zahteve po obvladovanju raznovrstnih znanj z različnih področij pa se z razvojem 

močno povečujejo, in sicer tudi za obvladovanje vsakdanjih ţivljenjskih vlog odraslih. Znano 

je, da tudi ţe pridobljeno znanje hitro zastara in ne zadošča, se s časom izgublja, zato ga je 

potrebno dopolnjevati in nadgrajevati vse ţivljenje.   

    

Dosedanje raziskave v zvezi s pismenostjo odraslih in tako tudi z bralno pismenostjo ter 

rezultati raziskav o bralni pismenosti otrok v osnovnošolskem izobraţevanju nas v primerjavi 

z drugimi drţavami postavljajo v zelo neustrezen poloţaj.  To se odraţa v ukrepih drţave za 

zviševanje izobrazbene strukture prebivalcev, ki hkrati tudi zvišuje raven pismenosti, in v 

njenih ukrepih za zviševanje ravni pismenosti manj izobraţenih odraslih (v okviru prvega in 

drugega prednostnega področja ReNPIO).  

 

Branje 

Obvladovanje strategij in tehnik branja je ena izmed sestavnih delov temeljnih znanj in 

spretnosti, ki opredeljujejo ravni pismenosti.  

 

Branje je, ne glede na napovedi o njegovi skorajšnji nepotrebnosti, še vedno temeljno orodje 

za učenje. Če z učenjem razumemo vso posameznikovo dejavnost, ki pomeni usvajanje 

novih področij oz. vsebin iz celotne palete ţivljenja, in seveda tudi učenja v tradicionalnem 
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smislu, ko je posameznik vključen v proces formalnega ali neformalnega izobraţevanja. 

Fenomen branja ni nikoli zastarel, prav nasprotno: z vedno hitrejšim razvojem znanosti, 

tehnologije, druţbenih odnosov … se z branjem srečujemo samo še bolj pogosto. Pestrost 

ţivljenjskih situacij nas postavlja v poloţaje, da preprosto moramo brati. Šola ţe dolgo ne 

zmore več nuditi vseh znanj, ki jih za naš vsakdan potrebujemo, da ustrezno delujemo na 

delovnem mestu, doma in v svojem okolju. Naše spremljanje sodobnih zahtev ţivljenja je 

tako vezano na vsakodnevno lastno učenje. Čeprav se tega marsikdaj ne zavedamo, se v 

lastnih ţivljenjskih vlogah pravzaprav kar naprej in na novo učimo. In branje je tisti proces, 

ki nam predstavlja orodje in ga v ta namen ne moremo zamenjati z ničimer. 

 

Obvladovanje tako kompleksnega miselnega procesa je zelo zahtevna naloga. Le če   

usvajanje zapisanega besedila poteka brez teţav, se lahko usmerimo na usvajanje vsebine 

besedila. Kadar imamo teţave ţe s samim postopkom branja, pogosto vsebina prebranega 

po zaključenem branju ostane neznana, in celoten potek je potrebno ponoviti. Bralec tako 

izgubi voljo in raje dejanje samo opusti, ker si sam pri premagovanju teţav s samo tehniko 

branja teţko pomaga. To vodi v še večje oddaljevanje od obvladovanja ţivljenjsko tako 

potrebnega znanja oz. spretnosti, kot je branje. 

 

S teţavami v zvezi z branjem se torej najpogosteje srečujejo manj izobraţeni odrasli. 

Razlogov za to (poleg ţe navedenih) je več, izhajajo pa še iz teţav v osnovnošolskem 

izobraţevanju, saj v tem času bralnih veščin ne uspejo usvojiti v zadostni meri, kasneje pa 

svojega znanja branja ne obnavljajo. Izhajajoč iz zavedanja o nujnosti obvladovanja veščin 

branja in iz poznavanja primanjkljajev v znanju manj izobraţenih odraslih smo na ACS v vse 

programe za zviševanje ravni pismenosti odraslih branje vključili kot nujen sestavni del. 

 

Branje definiramo kot spretnost, kar med drugim pomeni tudi, da se ga naučimo in ga 

moramo nato uporabljati in na tak način tudi izpopolnjevati. To lahko storimo v vseh 

ţivljenjskih obdobjih in na različne načine. Pri manj izobraţenih odraslih vsak način zahteva 

precejšnje napore. Branje lahko izpopolnjujemo sami, pri čemer je potrebno ali veliko znati o 

branju in postopkih usvajanja le-tega, česar od manj izobraţenih odraslih ne moremo 

pričakovati, ali se vključimo v izobraţevanje za izpopolnjevanje branja, kar se mnogim manj 

izobraţenim ne zdi smiselno, saj imajo v ţivljenju druge prioritete in najpogosteje branje ni 

med njimi, ali pa samostojno vadimo s prebiranjem čim več besedil, ki so nam blizu in jih 

kljub teţavam z branjem lahko razumemo, pri tem pa izpopolnjujemo tehniko branja.   
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Raziskave o obsegu teţav z bralno pismenostjo odraslih nimamo, nas pa nanjo opozarjajo 

rezultati mednarodne raziskave o pismenosti odraslih iz 1998. Za ugotavljanje vzrokov slabše 

bralne pismenosti pa je zelo pomembna raziskava, ki sicer odkriva teţave otrok v zvezi z 

branjem, a s svojimi rezultati osvetljuje tudi  branje in bralno pismenost odraslih, saj so bili ti 

odrasli, ki so danes morda starši všolanih otrok, nekoč vključeni v isti sistem izobraţevanja. 

Na osnovi bralnih vzorov, ki motivirajo mlade za njihovo branje, lahko iz v raziskavi 

ugotovljenih slabših povprečnih bralnih spretnosti pri mladih v Sloveniji sklepamo tudi na 

slabšo motivacijo za branje v otrokovem socialnem okolju, pri njihovih starših, starih starših. 

  

Izsledki mednarodne raziskave o bralni pismenost otrok (starost 9 in 10 let), PIRLS 2001 in 

2006, so pokazali, da: 

- z doseţki v bralni pismenosti zaostajamo za drţavami Evropske skupnosti, 

- boljše rezultate dosegajo tisti, pri katerih doma govorijo jezik, v katerem se učijo pri 

pouku, 

- boljše rezultate dosegajo tisti, ki berejo tudi za zabavo in prosti čas, 

- boljše rezultate dosegajo tisti, katerim učitelji za domače branje in bralno značko 

dovoljujejo samostojno izbiro knjig glede na otrokove interese,  

- deklice dosegajo boljše rezultate kot dečki, 

- imajo učitelji premalo znanja za razvoj in spodbujanje motivacije za branje, 

- je spodbujanje bralnih spretnosti potrebno pri vseh predmetih, ne samo pri 

jezikovnem pouku, 

- pomembno vpliva na mlade t. i. bralni zgled – starši, učitelji, vrstniki. 

 

Strokovnjaki ugotavljajo: 

- da odrasli berejo premalo leposlovja, 

- da so pogosto razlog negativne izkušnje z branjem leposlovja iz šole, kjer je bilo 

literarnoteoretično znanje enako ali bolj pomembno od njihovega lastnega doţivljanja 

dela, tako literature niti ne znajo več brati po svoje, je doţivljati in vrednotiti na 

osnovi svojega poznavanja ţivljenja, kakor bi jim bilo všeč in kakor običajno sicer 

beremo za svoj lastni poustvarjalni uţitek. 

 

Če torej v rednem izobraţevanju spretnosti branja  ne usvojimo dovolj, se odklanjanje branja 

v odrasli dobi samo še stopnjuje.  
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*   Rezultati raziskave o bralni pismenosti otrok nam kaţejo na neke neţelene in za razvoj 

posameznika ter druţbe neugodne zakonitosti, ki jih pri manj izobraţenih odraslih vzpostavlja 

neustrezno vrednotenje znanja nasploh, s tem tudi branja. Ustvarja pa jih tudi sam 

izobraţevalni sistem zaradi lastne nefleksibilnosti, zato je nujno tudi na področju bralne 

kulture in bralne pismenosti ponuditi odraslim moţnost dodatnega spopolnjevanja.  

  

*   Iz raziskave, ki je potekala v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost 

Slovenije 2001-2006 »Pogoji za razvoj brane pismenosti« (Grosman, Pečjak 2005) in je bila  

opravljena na ciljni skupini učiteljev razrednega pouka in učiteljev slovenščine v osnovnih ter 

srednjih šolah, je med drugim pokazala tudi to, da učitelji slovenščine na predmetni stopnji 

in učitelji slovenščine na srednjih šolah nimajo ustreznih znanj, da bi tiste učence in dijake, ki 

si bralnih veščin niso uspeli pridobiti v času opismenjevanja v programu osnovne šole, še v 

kasnejšem obdobju usposabljali za boljše obvladovanje bralnih spretnosti. Tako so učenci in 

dijaki, ki bi potrebovali daljši čas usposabljanja, prikrajšani za usvajanja temeljnega orodja za 

učenje v šoli in za tisto branje literature, ki pomeni uţitek za vsakega od njih.  

 

Branje je tisto individualno dejanje, ki bralca čustveno izpolni, mu pomaga do boljše 

pismenosti ne samo za razumevanje leposlovja, ampak tudi za laţje branje in boljše 

razumevanje tudi druge vrste besedil, npr. praktičnosporazumevalnih, publicističnih …, s 

katerimi se v ţivljenju srečujejo pogosteje. Tako s svojim zadovoljstvom ob branju, s 

pripovedovanjem o prebranem, z večjim znanjem in seveda z zgledom pozitivno prispeva v 

druţinski oz. druţbeni skupnosti, v kateri ţivi in dela. To na daljši časovni rok pozitivno 

spreminja druţbeno vrednotenje znanja in s tem tudi branja.  

 

Bralna pismenost, ki zajema branje in razumevanje vseh vrst besedil, je sestavni del 

usposabljanja v drugih programih opismenjevanja (verificiranih programov Usposabljanje za 

ţivljenjsko uspešnost), v katerih je več dela z neumetnostnimi besedili, manj pa z branjem 

leposlovja. Dialoško branje literature odrasle ţeleli motivirati za pogostejše poseganje po 

leposlovju. Program prinaša drugačen, neformalen način druţenja ob literarnem delu, ki 

temelji na demokratičnih principih dela v manjši skupini, kot je npr. oblika bralnega kroţka. 

  

Poskusne izvedbe bralnih skupin 

V letih 2005 in 2006 smo v sklopu priprav na program dela bralnih skupin poskušali izpeljati 

štiri bralne skupine, eno v ruralnem okolju, tri pa v mestnem. V mestnem okolju dve izmed 

skupin nista uspeli, saj se je zaradi osebnih teţav sodelujočih (selitev, nova zaposlitev, 
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bolezen …) ţe na začetku srečevanj obisk zmanjšal na dve udeleţenki, kar pa ne predstavlja 

več moţnosti za doseganje načrtovanih ciljev delovanja skupine, zato smo pri teh dveh 

skupinah s srečanji prekinili. 

 

V drugih dveh skupinah je skupaj sodelovalo 10 udeleţencev, 5 moških in 5 ţensk v starosti 

od 19 do 51 let. Po predhodni izobrazbi so bili zelo različni – nedokončana osnovna šola      

(3 moški), uspešno končana osnovna šola (2 moška in 2 ţenski), poklicna šola (1 ţenska), 

srednja šola (2 ţenski). Izobrazba je bila zabeleţena na osnovi njihovih izjav. 

Srečanja so trajala po 60 in 64 ur. Vsaka skupina je prebirala svoj roman, in sicer ţenski 

roman (skupina ţensk) in vojni roman (skupina moških). 

 

Zaključki o poteku dela in uspehu obeh skupin (ena v celoti ţenska iz mestnega okolja, druga 

pa v celoti moška s podeţelja): 

- udeleţenci so pokazali poseben interes za druţenje in so se dejavnosti redno 

udeleţevali, 

- tudi udeleţenke so se srečanj redno udeleţevale, vendar niso pokazale posebnega 

zanimanja za katerokoli dejavnost, veliko več zanimanja za delo v skupini je bilo v 

skupini moških, 

- udeleţenke so bolje obvladale samo tehniko branja, a doma niso ţelele brati,  

- udeleţenci so imeli teţave s tekočim in glasnim branjem, a so se srečevali za skupno 

branje še izven dogovorjenih srečanj z vodjo in se za napovedano srečanje pripravljali 

za pripovedovanje vsebine in branje odlomkov, 

- pomembna je skupna ugotovitev, da je trajanje dejavnosti branja in druţenja za 

usvajanje ciljev delovanja skupine potekalo v obeh skupinah pribliţno enako (60 in 64 

ur), 

- pri udeleţencih obeh skupin je bil na koncu srečanj viden napredek pri hitrosti branja 

in razumevanju prebranega,  

- člani moške skupine so ob raziskovanju dogajanja v romanu in okoliščin le-tega 

opazno uţivali, 

- člani moške skupine so se pri svojem kmečkem delu v vsakodnevnih ţivljenjskih 

situacijah srečevali s teţavami, na osnovi katerih bi jih opredelili kot odrasle z niţjo 

ravnjo pismenosti, saj sami niso znali uporabiti navodil za uporabo stroja, zato so za 

pomoč pri teh teţavah poprosili vodjo skupine, učiteljico v programih za zviševanje 

ravni pismenosti Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost, ki jim je z veseljem 

pomagala,    
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- izkazalo se je, da je branje literature široka tema, ki jo v okviru osnovne dejavnosti 

skupine, branja leposlovja, smiselno lahko razširimo tudi na pridobivanje drugih znanj 

in spretnosti, ki so sestavni del ustrezne ravni pismenosti odraslih, pri tem pa je 

potrebno branje literature, 

- pomembno pa je tudi to, da so bili na koncu zelo zadovoljni z delom tisti udeleţenci, 

ki so bili po vključitvi za delo motivirani in ves čas aktivni. 

 

Poskusne izvedbe so pokazale, da so bila naša predvidevanja pravilna. Odrasli, ki so manj 

izobraţeni, praviloma tudi slabše berejo, redko posegajo po literaturi in z leti njihova bralna 

spretnost samo še peša.   

 

Pri pregledovanju ponudbe izobraţevanja odraslih v Sloveniji smo ugotovili, da primanjkuje 

izobraţevalnih programov, ki bi bili namenjeni revnim, priseljencem, Romom, bolnim, 

rehabilitantom, zapornikom ali kako drugače institucionaliziranim ter drugim skupinam 

odraslih, ki jim je vstop v sistem izobraţevanja iz kakršnega koli razloga oteţen ali 

onemogočen. Ta program je namenjen tudi tem skupinam odraslih in jim pomeni: 

 izmenjavo ţivljenjskih izkušenj ob refleksiji o prebranem, 

 priloţnost za učenje, pri katerem se znebijo strahu, da ne bodo zmogli,  

 moţnost koristne rabe prostega časa, 

 občutek manjše izključenosti iz druţbe, saj so tako manj osamljeni, 

 občutek pripadnosti skupini, 

 spodbujanje ţivljenjskega optimizma – ta vidik se poleg drugih pozitivnih 

učinkov branja in dialoga ob njem danes uporablja tudi v terapevtske namene,   

 ohranjanje sposobnosti komuniciranja na racionalni ravni,  

 motivacijo za večjo lastno aktivnost, ki morebiti vodi tudi do kasnejšega vstopa 

v nadaljevanje izobraţevanja.        

1.2 CILJNA SKUPINA 

 

Program je namenjen vsem odraslim, ki so motivirani in si ţelijo v vzdušju enakopravnosti, 

sprejetosti in spoštovanja brati in razpravljati o raznovrstnih domačih in svetovnih 

umetnostnih besedilih. V demokratičnem dialogu, ki presega spolne, rasne, kulturne in 

socialne neenakosti, udeleţenci razvijajo 'kulturno inteligenco', izboljšujejo bralne veščine in 

odkrivajo nove priloţnosti za učenje in osebni razvoj.  V program bomo vključevali predvsem 

tiste odrasle, ki redko ali nikoli ne berejo umetnostnih besedil, zaradi njihovega socialnega in 

druţbenega poloţaja, pa nimajo dostopa do izobraţevalnih in kulturnih dobrin.    
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1.3 CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

 

Splošni cilji programa so:  

- spodbujati razvoj pismenosti odraslih, 

- spodbujati razvoj bralne pismenosti odraslih, 

- spodbujati branje leposlovja pri nebralcih in razšolati branje leposlovja, 

- spodbujati demokratični dialog znotraj skupine, v druţini in v širši druţbi, 

- spodbujati medkulturni in medgeneracijski dialog, 

- spodbujati razvoj kulturne inteligence, 

- spodbujati strpnost in solidarnost, 

- osmisliti individualno branje tako, da vsak bralec občuti pomen in veljavo lastnega 

razumevanja, doţivljanja in vrednotenja leposlovja, 

- spodbujati razvoj jezikovnih zmoţnosti posameznika, tudi pisanja in govora, 

- razvijati sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja ter refleksije o prebranem 

in o ţivljenju nasploh, 

- motivirati za izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje, 

- spodbujati osebnostni razvoj in bogatiti posameznikov intimni svet. 

 

Osnovni cilj programa torej je, prek dialoškega učenja, branja in govornega dejanja, 

popeljati odrasle udeleţence programa od točke ko ne berejo knjig do točke, ko jim postane 

branje literature uţitek, veselje in potreba. Na ta način razvijejo tudi kognitivno, etično, 

estetsko in čustveno razumevanje.  

 

Ţiveti ţivljenje pomeni učiti se ţivljenja na svojih pozitivnih in negativnih izkušnjah. Noben 

šolski sistem, noben predmet v programih šol nas ne uči ţiveti ţivljenja. Literarna dela so na 

poseben način zapisane ţivljenjske zgodbe ljudi, zato je branje literature hkrati tudi učenje 

za boljše razumevanje ţivljenja in laţje načrtovanje lastne ţivljenjske poti. Prepoznavanje 

ţivljenjskih situacij v literarnih delih kot le na poseben način izraţenih realnih ţivljenjskih 

situacij in problemov, v katerih udeleţenec prepozna svoje ţivljenje ali ţivljenje svojih 

znancev, sorodnikov, krajanov … ter se pogovarja o moţnih rešitvah problemov, je na 

poseben način šola ţivljenja. Vsako literarno delo, ki ga bralec usvoji, je zanj 

nenadomestljiva ţivljenjska izkušnja.  
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1.4 TRAJANJE PROGRAMA 

 
Program traja najmanj 20 in največ 25 ur, in sicer enkrat tedensko od dve do tri šolske ure 

oz. srečanja potekajo tri mesece. Časovna organizacija dela je odvisna od okoliščin, v katerih 

deluje posamezna skupina, pri čemer je minimalno 20 ur namenjenih izvedbi načrtovanega 

programa. Rednim srečanjem sledijo še vnaprej dogovorjena evalvacijska srečanja, in sicer 

eno po enem mesecu od zaključka programa, drugo pa po šestih mesecih. 

 

1.5 POGOJI ZA VPIS, NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE PROGRAMA 

 

V program se lahko vpišejo odrasli, ki zaradi preteklih učnih izkušenj in izobrazbene ravni, 

pomanjkanja dobrih spodbud priloţnosti, ter socialnega in druţbenega  poloţaja, ne berejo 

umetnostnih besedil. Pogojev za napredovanje ni. 

 

Tudi posebnih pogojev za dokončanje programa ni. Udeleţenci si na osnovi opisa o 

sodelovanju v programu in o individualnem napredovanju posameznika pridobijo potrdilo o 

sodelovanju v programu dialoškega branja literature.  
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2. POSEBNI DEL 

2.1   PRIČAKOVANA RAVEN ZNANJA  

 

Udeleţenci programa Knjige so zame poleg bralnih, razvijajo splošno poučenost, 

vseţivljenjsko učenje, medosebne odnose in komunikacijske veščine.   

 

Govorne spretnosti 

Udeleţenci: 

 strukturirano pripovedujejo o nekem dogodku ali stvari in oblikujejo odgovor na 

postavljeno vprašanje, 

 s svojimi besedami obnovijo prebrano besedilo, 

 pripovedujejo o besedilu, kot ga sami razumejo, izrazijo, kako sami razumejo 

prebrano, 

 predstavijo (opišejo, označijo) osebo iz literarnega dela, 

 predstavijo in utemeljijo razloge za njeno ravnanje, razloţijo razmerja med osebami, 

 sodelujejo v enakopravnem pogovoru o prebranem. 

 

Bralne spretnosti 

Udeleţenci: 

 berejo različne vrste umetnostnih besedil, 

 pri branju si znajo pomagati z dodatnimi viri informacij (priročniki idr.), 

 razlikujejo bistveno sporočilo od manj pomembnih podatkov, 

 kritično ocenijo prebrano vsebino, 

 prebrano vsebino pretvorijo v dejavnost, 

 izberejo ustrezno tehniko branja za različna besedila in za različne namene branja. 

 

Splošna poučenost 

Udeleţenci: 

- poznajo svoje okolje z vidika moţnosti, ki jih ponuja za izobraţevanje, kulturne in 

druge druţbene dejavnosti, 

- se seznanijo s kulturnimi in z drugimi ustanovami v svojem okolju ter s kulturno 

dediščino in jo vrednotijo, 

- poznajo razliko med literaturo in leposlovjem, neumetnostnim in umetnostnim 

besedilom, 
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- poznajo obdobja, temeljna dela in avtorje slovenskega in svetovnega leposlovja. 

 

Komunikacija 

Udeleţenci: 

- spoštujejo vlogo sogovornika v demokratičnem dialogu v skupini, 

- ustrezno sprejemajo protiargumente v diskusiji in so v strpnem pogovoru razvijajo in 

utemeljevalo svoje prepričanje. 

 

Medčloveški odnosi  

Udeleţenci: 

- vključijo se v skupino in dejavno sodelujejo pri doseganju skupno dogovorjenih ciljev, 

- znajo prisluhniti drugače mislečim, 

- spoštujejo drugačno mnenje sogovornika, 

- spoštujejo drugačne in se v njihovi druţbi bogatijo, 

- pozitivno vrednotijo dobre medčloveške odnose: enakopravnost, spoštovanje 

drugačnosti … in to prenašajo v druţinsko ter širše okolje. 

 

Vseživljenjsko učenje  

Udeleţenci: 

- samostojno načrtujejo izobraţevalne cilje, 

- ustvarjajo pozitivno podobo o sebi, analitično in kritično razmišljajo, 

- spremljajo svoje napredovanje, in spremenijo strategijo delovanja, če ocenijo, da je 

za doseganje ciljev potrebno.  

2.1.1  Usvajanje vsebinskih sklopov iz  leposlovnih del  

 

Posebne vsebine      Predlogi 

Knjiţevnost   umetnostno, neumetnostno besedilo, trivialna 
literatura/šund, vrste besedil, značilnosti, ustvarjalci, dela. 

Zgodovina in filozofija  pomembni zgodovinski dogodki, povezani z dogajalnim 
časom literarnega dela, doba, gospodarstvo, pomembna 
odkritja, filozofski nauki in razmerje do sodobnega časa. 

Oblikovanje literarnega 
prostora in časa 

 razmerje do realnega prostora, poimenovanja, ljudje, 
pokrajina … 

Liki literarnih del  kako so predstavljeni, je moţen opis, značajske lastnosti, 
primerjava z resničnimi osebami, primerjava s samim seboj. 

Dogajanje oz. razvijanje 
zgodbe 
 

 potek dogajanja, bistveni dogodki, razplet zgodbe, moţni 
drugačni razpleti, pod katerimi pogoji, kako bi v zgodbi 
ravnali udeleţenci, če bi bili v enaki situaciji, poznajo morda 
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podobne realne ţivljenjske zgodbe. 

Tema besedila in 
sporočilo/a, misli 

 sinteza dogajanja v izraţanju teme in povzemanje misli v 
sporočilu celote. 

 

2.2   ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

 
Izobraţevanje po programu poteka v majhni skupini, od 6 do največ 8 udeleţencev, srečanja 

vodi en za to usposobljen vodja. 

 

Prostor naj bo izbran skrbno. Pri odločanju o primernosti prostora mora biti vodja prepričan, 

da se bodo udeleţenci v njem dobro počutili, da bo lahko stekel sproščen dialog in pogovor. 

Zaradi dostopnosti informacij, strokovne in poljudne literature, je zelo priporočljivo izbrati 

manjši prostor v knjiţnici.  Zaţelena je moţnost postavitve miz in stolov v krogu, tako da se 

udeleţenci ves čas vidijo. Načeloma se zaradi morebitnega nelagodnega počutja udeleţencev 

ne odločamo za prostore v šolah, enako niso prijazni večjih prostori in tudi ne gostinski 

prostori. Vsekakor pa je izbira prepuščena mentorjem in udeleţencem glede na različne 

okoliščine in tudi na moţnosti, ki so na voljo v različnih krajih.   

 

Srečanja so redna od najmanj enkrat do največ dvakrat tedensko po tri do največ štiri ure. 

Načrtuje jih vodja v skupaj z udeleţenci, in sicer se lahko med potekom programa tudi 

spremenijo zaradi morebitnih dopolnjenih ciljev ali zaradi zadolţitev za samostojno delo 

udeleţencev izven skupine. V primeru, da branje poteka le v skupini in udeleţenci ne zmorejo 

ali odklanjajo samostojno delo izven skupine, je smiselno načrtovati srečanja dvakrat 

tedensko. Strokovnjaki ugotavljajo, da je doseganje ciljev, ki izhajajo iz branja, moţno 

realizirati le v daljšem časovnem obdobju, zato naj se program praviloma izvaja vsaj tri 

mesece. 

 

Zunanja organizacijska oblika je tečajna, notranja organizacija dela v skupini pa se od načina 

dela v tečajni obliki bistveno razlikuje, oblikuje se na osnovi temeljnih načel delovanja 

skupine za branje. Tečajni je zgolj okvir, v katerem je opredeljeno: dan ali dva dneva v 

tednu, čas in kraj, udeleţenci in učitelj. Glede na velikost skupine in nekatera načela vodenja 

pa se program zgleduje pri obliki študijskega kroţka, po načinu dela in ciljih pa se ozira po 

tematskem, dialoškem in raziskovalnem kroţku.  
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2.2.1  Okvirni potek dela skupine  

 
Vodja na prvem srečanju, ali takrat, ko se oblikuje skupina, predstavi izbrana dela domače in 

svetovne literature. Člani izmed predstavljenih del, del s seznama ali izmed njihovih lastnih 

predlogov izberejo literarno delo, ki ga bodo prebirali v času srečevanj. Vodja njihove 

predloge enakovredno upošteva pri odločitvi za skupno branje. Odločitev za določeno 

literarno delo mora biti sprejeta soglasno. 

Uvodni del:  

- popolnjevanje skupine in izbor leposlovja (do 2 srečanji), 

- dogovor o organizaciji in poteku dela ter o pravilih delovanja skupine, 

- oblikovanje programa, 

Realizacija programa dela 

- delo poteka po zaključenih tematskih sklopih – poglavjih, novelah, pesmih na 

določeno temo … 

- srečanje sestavljajo enote po dve ali največ tri šolske ure, ki vsebujejo               

a)  uvodno motivacijo,                                                                             

b)  poročila o branju besedila in glasno branje odlomkov,                            

c) enakovredno predstavitev in vrednotenje prebranega odlomka, ki ga            

opravi vsak član skupine,                                                                           

č)   sprotno zapisovanje in                                                                        

d)   evalvacija posameznega srečanja,                                                        

e)   dogovor za naslednje srečanje in zadolţitve za delo doma; 

- načrtujemo lahko tudi obisk ustvarjalca/-ev leposlovja, morda celo avtorja 

branega dela, morebiti obiščemo skupino, ki se srečuje istočasno v drugem kraju, 

obiščemo kraj dogajanja iz lit. dela ali avtorjev rojstni kraj, ali obiščemo predstavo 

v gledališču, si ogledamo po prebranem delu posnet film, ali pa bo delo ostalo 

samo naše tiho notranje doţivetje …; 

- vodja učenje v skupini vodi tako, da ob branju leposlovnega besedila poskrbi za 

širitev programa z vsebinami iz vsakdanjega ţivljenja, ki so na kakršen koli način 

povezane z literarnim delom ali s potrebami, ki jih imajo udeleţenci za realizacijo 

lastnih ţivljenjskih ciljev; te vsebine naj bodo vključene s ciljem zviševanja ravni 

pismenosti članov skupine. 

2. Zaključna evalvacija srečanj, dogovor o nadaljevanju samostojnega branja in dogovor za 

ponovno srečanje po enem mesecu ter po več mesecih. 
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2.3  ORGANIZACIJA IN OBLIKA 

 

Knjige so zame  je po svoji obliki daljši študijski kroţek, glede na vrsto je tematski, vsebuje 

pa tudi elemente diskusijskega in raziskovalnega ŠK, po ciljih in trajanju pa so tematsko 

usmerjeni na branje leposlovja. Delo v skupini poteka po načelih enakopravnega dialoga med 

udeleţenci in vodjem, vodja poskrbi za organizacijo dela, medtem ko je pri samem poteku 

dela enakovreden član skupine in njegovo mnenje tehta toliko kot mnenje katerega koli 

udeleţenca. 

1. Velikost skupine 

Branje poteka v majhni skupini, od 6 do 8 udeleţencev, saj le tako lahko zagotovimo 

demokratičen princip dela v skupini. Pri takem številu je tudi moţnost oblikovanja skupin 

znotraj celotne skupine v primeru, da udeleţenci načrtujejo usvajanje določenih 

izobraţevalnih vsebin, npr. raziskovanje ţivljenjepisa avtorja literarnega dela, značilnosti 

obdobja, brskanje za podatki po spletnih straneh … Vsak udeleţenec mora imeti moţnost na 

vsakem srečanju izraziti svoje misli o izbrani temi. Ker je izraţanje misli in razlaga teh zelo 

zapleten miselni proces, ki ga manj izobraţeni pogosto slabše obvladajo, bo vodja za 

vsakega udeleţenca moral predvideti dovolj časa, da se lahko izrazi. 

2. Udeleženci  

V skupinah programa Knjige so zame sodelujejo odrasli, stari med 16 in 64 let, ki ne 

obiskujejo rednih šolskih oblik izobraţevanja in so se praviloma šolali manj kot 12 let, kar 

pomeni do niţje oz. do triletne poklicne šole oz. niso dosegli štiriletne srednje šole. 

3. Vodje   

Vodje skupine za dialoško branje literature so posebej za ta program usposobljeni 

posamezniki, ki se v izobraţevanje za vodenje skupin vključijo zaradi lastnega posebnega 

odnosa do branja in imajo znanje s področja zviševanja ravni pismenosti manj izobraţenih 

odraslih, pridobljeno v programih usposabljanja učiteljev v programih Usposabljanje za 

ţivljenjsko uspešnost (vsaj temeljno usposabljanje), ki so se dodatno usposobili za vodje 

programa dialoškega branja literature v skupinah manj izobraţenih odraslih. Po dogovoru se 

lahko skupina izmed svojih članov odloči tudi za koordinatorja, ki je eden izmed udeleţencev, 

njegova vloga pa je v tem, da poskrbi za morebitne naloge v zvezi z organizacijo posameznih 

srečanj ali za dobro počutje v skupini.                                                                                      
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4. Prostor  

Prostor naj bo skrbno izbran. Pri odločanju o primernosti prostora mora biti vodja prepričan, 

da se bodo udeleţenci v njem dobro počutili, da bo lahko stekel sproščen dialog. Zaţelena je 

moţnost postavitve miz in stolov v krogu, tako da se udeleţenci ves čas vidijo. Načeloma se 

zaradi morebitnega nelagodnega počutja udeleţencev ne odločamo za prostore v šolah, 

enako niso prijazni večjih prostori (čitalnice) v knjiţnicah, pa seveda tudi ne gostinski 

prostori. Vsekakor pa je izbira prepuščena vodjem in udeleţencem glede na različne 

okoliščine in moţnosti v določenem lokalnem okolju.  

 

2.4   DIDAKTIČNO-METODIČNA NAVODILA ZA IZPELJAVO PROGRAMA 

2.4.1   Priporočene metode dela 

 

Vodja in udeleţenci se na začetnih srečanjih dogovorijo o temeljnih načelih dela v skupini in 

se odločijo, katero literaturo bodo brali. Nekatere metode dela z besedili, ki jih demokratično 

izbirajo: tiho branje, glasno branje, branje po odlomkih, literarno estetsko branje, govorno in 

pisno povzemanje prebranega, razlaga in utemeljevanje, interpretacija besedila, individualno 

delo, projektno delo, delo v parih, ogled videokasete, filma ali predstave, okrogla miza, 

priprava in izvedba obiska pisateljevega ţivljenjskega okolja, pogovor s še ţivečim 

ustvarjalcem …  

  

Vodja skupino vodi, vendar po strokovnosti v ničemer ne izstopa – je enakovreden član 

skupine. Svojega morebitnega poznavanja literature in ţivljenjskih izkušenj ter svojih vrednot 

v ničemer ne postavlja v ospredje. Lahko jih izrazi le tako kot vsi drugi udeleţenci. Njegove 

dodatne naloge pa so: skrbi, da se dogovori realizirajo, da potekajo srečanja na osnovi 

sprejetih temeljnih načel, usmerja in povzema ugotovitve udeleţencev, skrbi za dogovore za 

naslednja srečanja oz. morebitne individualne zadolţitve udeleţencev, načrtuje in spremlja 

napredovanje udeleţencev v programu. 

 

Majhno število udeleţencev omogoča individualno obliko učenja, tako lahko učitelj 

napredovanje udeleţenca načrtuje, vodi in spremlja, izhajajoč iz njegovega predznanja in 

ţivljenjskih izkušenj, upošteva njegove potrebe ter interese in lahko v načrt takoj vnese 

spremembe, ki nastajajo zaradi različnih okoliščin. 
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Temeljna metoda, na kateri je zasnovano delo programa, je DIALOG oz. učenje s pomočjo 

dialoga, ki ga je utemeljil Paolo Freire v svoji pedagogiki in Jurgen Habermas v sociologiji. 

Temeljno načelo dialoškega pristopa je ustvariti takšno izobraţevanje, ki omogoča 

pravičnejšo in bolj demokratično druţbo z več solidarnosti. 

 

2.4.2 Temeljna načela izpeljave programa z metodo učenja na osnovi dialoga: 

 

 Enakovredni dialog. 

Človek je druţbeno bitje, kar ga neobhodno prisili v sporazumevanje z drugimi. 

Temeljni način sporazumevanja je dialog in temeljni način učenje je učenje na 

osnovi dialoga.  

  

Dialog je enakovreden, kadar vsi sodelujoči enako upoštevajo sleherni govorni 

prispevek, in ga vrednotijo glede na razlaganje, dokazovanje, utemeljevanje in ne 

glede na poloţaj, moč, raso, spol, socialno pripadnost ali izobrazbo tistega, ki 

razmišljanje posreduje. 

 

Pri enakovrednem dialogu se uči tako udeleţenec kot učitelj. Zaključki pogovora 

niso sprejeti kot dokončni, ampak so lahko vedno na novo izhodišče za ponovne 

analize in argumentiranja. Tudi če se sodelujoči v skupini v pogovoru ne morejo 

odločiti za skupen zaključek, ima vsak udeleţenec pravico ostati pri svojem 

prepričanju, nobeno mnenje ne sme prevladati. 

 

 Kulturna inteligenca je del vseh nas 

Kulturno inteligenco ima vsakdo. Neenakost se vzpostavi zaradi različne moţnosti 

razvoja v različnih ţivljenjskih okoljih. Novejše raziskave so pokazale, da inteligenca 

z leti raste ali lahko raste in ni res, da se njen razvoj neha s končano  mladostjo. 

Ne glede na starost ima vsakdo do določene mere razvite jezikovne spretnosti in 

sposobnost delovanja, oboje se lahko razvija s pomočjo njunega vzajemnega 

delovanja oz. vplivanja. Tudi komunikacijske zmoţnosti so pomemben sestavni del 

kulturne inteligence. Z rabo teh zmoţnosti se lahko razreši marsikateri problem, ki 

ga s samo ene vrste razvito inteligenco ni moţno rešiti (tehnična, akademska …). 

Enakovredni dialog pomembno vpliva tudi na razvoj kulturne inteligence 

posameznika. Ta spoznanja spreminjajo pogled na izobraţevanje in poudarjajo 

zmoţnosti učenja v kateri koli starostni dobi. 
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Na osnovi obeh načel (enakovredni dialog in kulturna inteligenca) velja poudariti, 

da v skupinah manj izobraţenih odraslih, ki najdejo pot do literature, le-ta bogati 

njih, resnica pa je tudi drugačna, namreč, da ti bralci literaturo obogatijo s tem, da 

njeno veljavnost in sporočilnost prenesejo v svoje ţivljenje in svojo okolico.  

 

 V naravi človeka je, da se razvija 

Učenje s pomočjo dialoga spreminja posameznikovo razmerje oz. njegov odnos do 

okolice. Udeleţenci programa na osnovi doţivljanja in vrednotenja literature 

preoblikujejo smisel svojega ţivljenja do te mere, kolikor pač to ţelijo. Prebrana 

besedila, izkušnje in razlage, ki si jih pri tem odrasli delijo, in občutek, da s tem 

preseţejo izključenost zaradi primanjkljaja na področju izobrazbe so nova 

spoznanja in izkušnje. Posameznikovo napredovanje iz občutka izključenosti v nova 

spoznanja o lastni kulturni ustvarjalnosti se močno dotakne tudi njegove druţine, 

dela in medosebnih odnosov nasploh.  

 

 Uporabna razsežnost učenja 

Učenje na osnovi dialoga ne le, da ni v nasprotju z metodami pridobivanja znanja 

na osnovi izkušenj (uporabnega znanja), ampak celo spodbuja pridobivanje tako 

uporabnega znanja kot tudi vseh za uporabo potrebnih zmoţnosti.  

Sposobnost izbiranja in procesiranja informacij je miselno orodje, ki posamezniku 

najbolje omogoča zavestno delovanje v današnji druţbi, dialog to sposobnost 

spodbuja. Sodelujočega spodbuja k intenzivnemu razmišljanju, saj le-to vodi k 

prizadevanju za razumevanje sogovornika in hkrati k intenzivnemu razmišljanju ob 

izraţanju svojih misli. 

 

Uporabnost učenja se pri branju literature izraţa skozi proces, ki se ga odrasli ob 

tem naučijo. Znanje, ki si ga pridobijo na osnovi samostojnega dela z literaturo, in 

spoznanja, o katerih se pogovarjajo, prenašajo v vsakodnevne, realne ţivljenjske 

okoliščine. Tako se učijo načina transfera vsakega teoretičnega znanja v 

vsakodnevne okoliščine. Sistem rednega šolanja se pogosto sooča z dejstvom, da 

je pri tej svoji nalogi neuspešen. 

 

 Osmišljanje življenja 

Izkušnja nenehne izmenjave mnenj in ţivljenjskih izkušenj pri dialogu v skupini, 

prizadevanje za razumevanje ţivljenjskih situacij in problemov, ki so del fiktivnega 
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sveta literature, in razmišljanje o moţnih rešitvah, na novo ustvari tudi ţivljenjski 

smisel sodelujočih v programu, pa naj bo ta smisel v zvezi z učenjem ali pa s celo 

paleto posameznikovega delovanja. 

 

 Solidarnost            

Na področju izobraţevanja mora enakopravnost vseh drugačnih in različnih temeljiti 

na solidarnosti. Enakovredni dialog pomaga presegati neenakost na področju 

izobraţevanja, utrjuje enakopravnost med drugačnimi in potrjuje, da resnična 

enakopravnost vključuje tudi pravico do ţivljenja na drugačen način.   

 

2.4.3    Potek dela na srečanjih  

 
Ko se oblikuje skupina, udeleţenci in vodja izberejo literarno delo iz svetovne ali domače 

literature, ki ga bodo brali. Način izbire je lahko zelo različen – odvisen je od izraţenih 

interesov skupine (npr. udeleţenci se odločijo za eno temo, ne pa tudi za naslov – tega 

poiščejo iz teme, odločijo se za krajša besedila ali pesmi …). Vodja mora izbiro doseči s 

popolnim soglasjem vseh udeleţencev. 

  

Naslednji korak je dogovor, koliko besedila naj udeleţenci preberejo do naslednjega 

srečanja. Prvi krog branja in dialogov se odvija v okolju, kjer ţivijo udeleţenci - tam se o 

vsebini pogovarjajo z domačimi, sorodniki, prijatelji, sodelavci ali drugimi … Morebiti z njimi 

berejo tudi ti. Za delo na naslednjem srečanju izberejo krajši del besedila, ki ga bodo prebrali 

na glas. Pri tem bodo povedali razloge, zakaj so si izbrali prav ta odlomek. Njihov prispevek 

bodo s svojimi komentarji obogatili ostali udeleţenci, lahko v odprtem pogovoru, lahko pa 

tudi s katero od drugih metod. Tako se na srečanju odvije drugi krog branja dialogov in tudi 

pogovorov. 

 

Vodja skrbi za to, da vsak udeleţenec vsaj enkrat govorno predstavi, namreč, ko je na vrsti 

za branje in predstavitev odlomka, in da vsaj enkrat prispeva svoj komentar. Vodja skrbi tudi 

za vrstni red sodelujočih glede na zaporedje izbranih odlomkov v besedilu. Odlomek iz 

začetka poglavja je izbran kot prvi.   

Tako se ob vsakem srečanju skupine zaključita dva kroga dialogov ob branju. Iz poglavja v 

poglavje se način dela ponavlja. Metoda učenja zaključenih enot je bralni krog, ko je delo 

prebrano in pogovori o njem sklenjeni, je spleten celotni bralni venec. 



20 

 

 Vodja skrbi tudi za to, da med pogovorom o literarnem delu z udeleţenci odpre pogovor o 

ţivljenjskih temah iz njihovega vsakodnevnega ţivljenja, kadar uvidi, da se ta pogovor 

vsebinsko navezuje na temo, sporočilo, morda asociacijo iz prebranega in da za potek branja 

ta del ni moteč.  

  

2.5    KNJIGE, UČBENIKI IN DRUGO UČNO GRADIVO 

 
Kot učno gradivo lahko vodja uporabi: 

 izbrano leposlovje slovenske in svetovne knjiţevnosti (glej poglavje 3), 

 različne učbenike, slovarje, enciklopedije, leksikone, pravopis, literarne zgodovine, 

lokalna literarna glasila, 

 gradivo, ki ga pripravi učitelj sam, 

 tiskano gradivo iz ţivljenjskega okolja udeleţencev (časopisi, revije, reklame), ki je 

povezano z vsebinami in s standardi programa. 

 

2.6    POSEBNO ZNANJE IZVAJALCEV PROGRAMA 

 

Vodje programa Knjige so zame morajo uspešno končati temeljno usposabljanje za učitelje 

v programu Knjige so zame v obsegu 16 do 24 ur. Zaţelene so izkušnje v izobraţevalnem 

delu z odraslimi, posebej v skupinah odraslih iz izobrazbeno in socialno prikrajšanih skupin.   

 

2.7   JAVNA VELJAVNOST PROGRAMA 

 
Program ni javno veljaven.  
 

 

2.8.   SESTAVLJAVCI PROGRAMA 

 
Program dialoškega branja literature smo pripravile: sestavila Marjana Komprej, prof. 

(Andragoški center Slovenije), sodelavki na projektu sta bili mag. Estera Moţina (Andragoški 

center Slovenije) in mag. Andreja Jelen Mernik (Alfabet Celje).  
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3. SPREHOD PO NOVEJŠI KLASIKI 
Naša doba         

1. Franzen, Popravki (roman o sodobni Ameriki, ni nezahteven, ampak se lepo 
bere), Območje nelagodja (krasni spomini) 

2. Houellebecq, Platforma (precej nasilna in seksualna knjiga, o sodobni Evropi, o 
travmah, terorizmu … a se fino bere), Osnovni delci (podobno, a še boljše, kar 
zahtevno), Razširitev področja boja (ojoj, kako žalostno) 

3. Roth, Človeški madež, Ameriška pastorala (eden boljših živečih pisateljev, za 
zrelejše bralce … kaj pa vem, poskusite) 

4. Coetzee, Mladost (krasni spomini Južnoafričana na mladost v Londonu), Sramota 
(o propadu univ. profesorja v Južni Afriki, malo zahtevno, okrutno, a tudi poučno) 

5. Jergović, Dvorci iz orehovine (kar celo stoletje Balkana v 1 romanu, ni nezahtevno, 
a fajn) 

6. Boyd, Katerokoli človeško srce (stoletje Anglije in Evrope v 1 romanu, ni 
nezahtevno)  

7. Adiga, Beli tiger (o tem, kako hudo je v resnici v Indiji; malo sarkastična 
kriminalka) 

8. Böll, Izgubljena čast Katarine Blum (o tem, kako huda stvar je rumeni tisk, kratko) 
9. Kessey, Let nad kukavičjim gnezdom (ni slabše od filma) 
10. Valdés, Cafe Nostalgia (za malo zrelejše bralce, o kubanskih izseljencih v Parizu, 

seks) 
11. Orwell, Ustreliti slona (mogoče ne spada čisto sem, ampak na drugi strani je 

zmanjkalo prostora. Sijajni eseji.) 
 
Vojna           

1. Vonnegut, Klavnica pet (hudo zanimiv roman o drugi vojni, fantastika & humor, 
antivojna klasika) 

2. Kirst, 08/15 (zabaven vojaški roman), Noč generalov (dobra vojaška kriminalka) 
3. Stanković, Kako vojak popravi gramofon (tragična in zabavna knjiga o zadnji 

balkanski vojni, za jugonostalgike) 
4. Remarque, Na zahodu nič novega (protivojna klasika) 
5. Veličković, Gostači (lepa, žalostna, pa tudi hecna zgodba o družini v obleganem 

Sarajevu) 
6. Galan, Mula (humorističen roman o španski državljanski vojni) 
7. Rožanc, Ljubezen (res lepa knjiga o drugi vojni v Ljubljani, tudi hecna, ne manjka 

seksa) 
8. Heller, Kavelj 22 (antivojna klasika) 
9. Kristoff, Šolski zvezek (super, samo precej okrutna) 
10. Levi, Ali je to človek, Premirje (če koga zanimajo naci taborišča) 
11. Kertes, Brezusodnost (isto, nedvomno eden najpomembnejših romanov našega 

časa)  
12. Frankl, Psiholog v taborišču smrti (ni leposlovje, je pa zelo zanimivo in nujno)  
13. Amis, Srebrna puščica (ta roman je pisan od rojstva k smrti – precej poseben, 

'junak' je naci) 
 
Pustolovščine ipd.         

1. Hugo, Nesrečniki (na začetku malo potrpet, pa je ne boste odložili) 
2. Ve, Carski sel, Južna zvezda, Skrivnostni otok (malo starejšega datuma, a tudi 

malo boljše od današnjih pustolovščin) 
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3. Fleming, Dr. No, Z ljubeznijo iz Rusije (in kar še je; to je v bistvu plaža, ampak 
kakšnega Džejmsbonda je treba prebrat) 

4. Le Caré, Mala bobnarka (ali kaj drugega, v glavnem je vse dobro – malo 
zahtevnejši vohunski romani) 

5. Vargas, V neptunovem vetru (napeta kriminalka lahkotno) 
6. Puzo, Boter (tako fajn kot film) 
7. Twain, Huckleberry Finn, Tom Sawyer … (preverite, zakaj je Twain tako 

cenjen) 
 
Ljubezen         

1. Lenardič, Moje ženske (inteligentna in groba zafrkancija, kratke zgodbe) 
2. Beigbeder, Ljubezen traja tri leta (uspešnica, ki pa ni tako butasta, kratko) 
3. Budau, Ljubezen v F-molu (fino, samo špeh) 
4. Krauss, Zgodovina ljubezni (kar velika uspešnica)  
5. Atxaga, Harmonikarjev sin (ni samo o ljubezni, ampak tako težko je najti kaj 

nebanalnega ljubezenskega; fino že zato, ker je zgodba o Baskih) 
6. Schlink, Bralec (kočljiva zgodba o nepismeni nacistki, ki ji knjige bere 

zaljubljen najstnik) 
7. Tolstoj, Ana Korenina (Tolstoj je Tolstoj) 

 
Mladost          

1. Laforet, Nada (trpka knjiga iz frankistične Španije, izpoved dekleta) 
2. Pagnol, Slava mojega očeta ((prevedeno še kaj drugega?) nežni in vedri 

spomini na otroštvo … menda v Provansi?) 
3. Pergaud, Vojna gumbov (hudo fajn roman o spopadih med otroki 2h vasi v 

Franciji) 
4. Mccourt, Angelin pepel (neverjetno: da se da tako zabavno in fino pisat o 

takšnih nesrečah; svetovna uspešnica, ampak krasna knjiga) 
5. Canetti, Rešeni jezik (fini mladostni spomini) 
6. Hrabal, Strogo nadzorovani vlaki (to knjigo sem že precej pozabil, razen tega, 

da je zelo fina) 
7. Coetzee, Deška leta (otroštvo v Južni Afriki, trpko & fino) 
8. P. Roth, Ogorčenje (odraščanje Žida v petdesetih v Ameriki, krasen škandal v 

dijaškem domu, zelo fajn) 
 
Za režat           

1. Chevallier, Clochemerle, Clochemerle-Babilon (o pravi politični vojni v 
francoskem podeželskem mestecu, za na glas se režat) 

2. Steinbeck, Polentarska polica, Ulica ribjih konzerv (krasna romana o klošarjih) 
3. Mazzini, Drobtinice (romanček o Jeseniških marginalcih, fajn) 
4. Golob, Smreka, bukev, kamen, križ (podeželska idila, veliko boste izvedeli o 

motornih žagah) 
5. Kehlman, Izmera sveta (o Gaussu in Humboldtu, kdo bi si mislil, da je znanost 

19. stoletja lahko tako hecna) 
6. Ugrešić, Forsiranje romana reke (to je bolj literarno-intelektualna zafrkancija, 

tudi resna knjiga) 
7. Paasilinna, Gozd obešenih lisic (tile Finci so malo čudni) 
8. Jerofejev, Moskva – Petuški (grozna pijanska zafrkancija, kratko) 
9. Hooker, M.A.S.H (ameriška vojaška bolnica med korejsko vojno)  
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10. Rob, 10. brat (če vas Jurčičev ni ganil,vas bo mogoče Robova parodija) 
 
Smisel življenja       

1. Kundera, Neznosna lahkost bivanja (nežen roman o bistvu vsega, tudi lepa 
ljubezenska zgodba, žalostno) 

2. Wilder, Most svetega kralja Ludovika (o tem, ali je Bog ali ga ni; samo nič se ne 
streljajo in ni seksa; kratko) 

3. Ishiguro, Ostanki dneva (o, kako lep roman! Ishiguru potem ni več uspelo 
napisati ničesar podobnega, življenjsko delo) 

4. Heller, Nekaj se je zgodilo (skoraj bolj žalostno kot smešno, špeh) 
5. Doxiades, Stric Petros in Goldbachova domneva (človek ne bi verjel – o 

matematikih, pa tako fajn; kratko) 
6. Wilde, Slika Doriana Graya (eno od čtiv, nad katerimi se še nihče ni pritožil)  
7. Vonnegut, Zajtrk prvakov (odštekano, pa se vseeno fino bere, poskusite) 
8. Dostojevski, Idiot (za začet z Dostojevskim) 
9. Kdo še ni prebral … Medvedka Puja (Milne), Malega princa (Saint-Exupery), 

Preroka (Gibran)? 
10. Bach, Podarjena krila (novi poleti po Livingstonu) 
11. Maupassant, novele (mogoče najboljše za začet z realisti) 
12. Kafka, Splet norosti in bolečine, Preobrazba in druge zgodbe (njegovi romani so 

malo naporni, zgodbe pa so krasne) 
 
Popotovanja          

1. Ogorevc, Tropska melanholija (zafrkancija o hipijevskih potovanjih) 
2. Flisar, Čarovnikov vajenec (ena redkih dobrih knjig o iskanju razsvetljenja na 

vzhodu) 
3. Križnar, katerikoli njegov potopis 

 
Zgodovina           

1. Andrić, Most na Drini (to mora itak vsak prebrat) 
2. Achebe, Okonkvo (o afriških domorodcih in kolonializmu, kratko, žalostno in 

dobro napisano) 
3. Baigent, Inkvizicija (ni leposlovje, je pa zanimivo in poučno) 
4. Gombrich, Zgodovina sveta za mlade bralce (ni leposlovje, je pa priporočljivo; 

prej ali slej prebrati prvorazredno zgodovino umetnosti istega avtorja – The 
Story of Art). 

5. Lynton, Zgodba sodobne umetnosti (dobro kot Gombrich, samo da je o 
moderni umetnosti in v slovenščini) 

6. Troyat, Ivan Grozni (ni leposlovje, je pa tako grozno, da človek ne bi verjel – za 
žilave bralce) 

7. Adamič, Vrnitev v rodni kraj (najprijetnejši način, da človek kaj izve o 
zgodovini narodov Jugoslavije) 

8. Orwell, Poklon Kataloniji (spomini iz španske državljanske vojne, izvrstno, a 
za zgodovinarje) 
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Prihodnost         
1. Huxley, Krasni novi svet (Huxley je nekoč mislil, da je rešitev v genskem 

inženiringu, seksu in drogah) 
2. Orwell, 1984 (mora itak prebrat vsak) 
3. Saramago, Esej o slepoti (ideja za super roman: vsi ljudje oslepijo; kaj bo zdaj?) 
4. C. Mccarthy, Cesta (grozna knjiga, ampak dobro napisana) 

 


