#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
V Evropskem tednu športa 2020 smo za mlade športnike in športnice pripravili srečanja v
splošnih knjižnicah z njihovimi vzorniki, vrhunskimi športniki in športnicami. Na srečanjih
#športajmoinberimo je beseda med mladimi športniki in športnicami in njihovimi vzorniki
tekla o športni karieri, most med mladimi in odraslimi pa je gradila knjiga. Dogajanje je bilo
predstavljeno tudi v reviji Bukla.
Kdaj, zakaj in kaj brati so bila le tri vprašanja, ki so prinesla toliko odgovorov, kot je bilo
sodelujočih vrhunskih športnikov. Vsem pa je bilo skupno prepričanje o motivacijski moči
knjige. Zato bomo od novembra naprej v novi rubriki #športajmoinberimo vsak mesec
predstavljali knjige za otroke, mlade in odrasle. Izbirali bomo med knjigami, ki jih radi berejo
vsi, ki radi berejo, zlasti pa bomo pozorni na knjige, ki so lahko zanimive tudi za tiste, ki imamo
neizmerno radi šport. Pozorni bomo na to, kar so sporočili naši vrhunski športniki, da nam
branje lahko pomaga na naši športni, akademski in osebni poti. Tudi in predvsem takrat, ko ne
gre gladko in navzgor.
Za mladino in odrasle:
Knjiga Veš, mašina, svoj dolg Esada Babiča je prejela
letošnjo Rožančevo nagrado.
Eseji Veš, mašina, svoj dolg bralcu prinašajo iskrivo
preizpraševanje o smislu današnjega časa, o uporništvu,
izražanju drugačnega mnenja z rimami in drugačno
glasbo ter razmišljanje o Jugoslaviji. Športnika najbolj
pritegnejo besede, ki športna razmišljanja, izkušnje,
poglede prelijejo na knjižne strani kot bi jih nekdo
napisal točno za nas. »Včasih ne smeš pokazati, včasih je
treba samo čakati.«
»Nekateri ljudje so učenci, tudi ko se zdi, da že vse vedo.
Učenci srca, bi lahko rekli. Kobe se je učil in želel
nadaljevati z učenjem. In še nekaj je bilo pomembno:
najprej je moral premagati samega sebe. Tudi zvezdnika
v sebi, ki mu je nadel vsemogoča bremena. To je bil
predpogoj, da se je lahko spopadel z nasprotnikom. Zato lahko razumem Rađo. Inspiracija je
nekaj, kar se s časom izgubi, iztroši, tako kot vse v tem življenju. Le redki so, ki postanejo
inspiracija. In igrajo kot bi bili inspiracija. Tako je igral Kobe, še posebej, ko je bilo potrebno
zmagati. Poznal je pot od dečka, ki ni mogel zadeti, pa če se je še tako trudil, do igralca, ki je

dosegal koše z zlomljenim prstom, če je bilo treba. In najtežjih položajev, ker je tako hotel. Ker je
vse v glavi in tu ni česa dodati.«
»Eni imajo prebliske, trenutke, minute, dneve, le redki pa so v ognju nenehno, brez premora.
Najprej otrok, nato šport. Tako je govoril Kobe, ko je govoril o starših, ki pogosto pozabljajo, kaj
je najpomembnejše, ko gre za pot športnika. Objem, tudi če zgreši cel koš, in vera, da bo nekoč
zadel.«
V trenutkih obupa na športni, akademski ali osebni življenjski poti imajo lahko takšne besede
moč. Včasih zadostuje že, če takšno besedilo ponudimo v branje mlademu, odraščajočemu
posamezniku, še boljše pa je, če se z njim o prebranem pogovorimo. Za vse, ki spremljamo
mlade športnike na njihovi poti, so lahko ti eseji izjemen pripomoček. Tudi če ne vemo, kako
bi jim sami povedali. Morda skupaj beremo.
»Bil je mojster predvidevanja, kar pomeni, da je bil vedno korak pred vsemi. Preprosto, videl je
igro kot šahovsko ploščo. Kljub malce slabšemu metu, zaradi katerega smo si ga včasih malo
privoščili, je bil absoluten vladar terena. In tudi v obrambi se je venomer postavil tako, da se je
bilo težko prebiti mimo njega. Imel je tisto, čemur pravimo košarkarska inteligenca, o kateri bi
lahko razpravljali ure in ure, pa ne bi mogli prodreti do jasnega pomena te besedne zveze«.
Knjiga ima 33 kratkih esejev. Nekateri imajo več športnega duha, drugi manj.
•
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Knjiga je izšla pri Cankarjevi založbi.
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14100995.
Kupimo jo lahko v spletni trgovini knjigarne Mladinska knjiga.
Več informacij o knjigi najdete na https://www.esadbabacic.si/knjigarna/ves-masina-svoj-dolg

ali https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7863.
•

Knjiga je izšla v okviru knjižnega programa, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo.

Za otroke:
Za osvajanje bogatega sveta črk in besed, za pot v veselje do branja, pa tudi za spoznavanje
različnih športov, za veselje do športa in gibanja ter tudi za začetek »resnejše« športne poti, je
bistveno, da poteka sproščeno in igrivo. To že v naslovu nakazuje pesniška zbirka Andreja
Rozman Roza: Rimuzine in črkolazen, dobitnica letošnje večernice, nagrade za najboljše
mladinsko delo, ki je izšlo v minulem letu. Kaj pomeni ta pesniška zbirka izjemnega ustvarjalca
za širši literarni prostor, lahko preberemo reviji o knjigah Bukli.
»Zmago noče se igrati,
zmeraj hoče tekmovati.

Poraza nikoli ne prizna,
in če je treba, goljufa,
nasprotnike spotika, brca,
kriči, če njega kdo okrca,
in nikomur ne pomaga,
zanima ga le to, da zmaga.
Premagal je že čisto vse
in izgubil vse prijatelje,
da proste dni preživlja sam
sredi pokalov in priznanj.«
Za našo rubriko je knjiga izjemna, saj nam mojstrsko
približa vsebine kot so npr. fair play, spoštovanje,
pogovor, sodelovanje. O teh temah lahko skozi
poezijo spregovorimo z otroki, pa tudi z mladimi in
odraslimi. To je univerzalni jezik poezije. Različne
raziskave športne psihologije, mladostniškega in
otroškega vedenja v športu ter tudi posamezne
poteze nekaterih panožnih zvez (npr. rdeči karton za
navijače) sporočajo, da je biti zmagovalec v športu
(pre)cenjena in preveč zahtevana stvar. Pesem
zmagovalcu nameni tudi Andrej Rozman Roza.
Izvrstne in duhovite ilustracije Zvonka Čoha so lahko še dodatna motivacija za pogovor z
mladimi ob pesmih na izbrano temo. Z množico drobnih detajlov prinašajo eno in tisoč
priložnosti za pogovor.
Strah je del našega življenja, otroci na športni poti se srečajo z njim v primežu pričakovanj
drugih in lastne samopodobe. Pogosto ga je opaziti tudi pri najstnikih in včasih lahko kratka
pesem na vratih garderobe ali na fb-strani kluba ali šole pomeni za otroka, najstnika in tudi
odraslega, da je nekomu mar. In da obstaja način, kako premagati strah. Eden od načinov je
začinjen s ščepcem humorja, kot nam ga ponudi tudi pesnik (za pokušino je tu le prva kitica,
cela pesem pa v knjigi).
»Če nas je strah, se reče po domače,
da nam srce je padlo v hlače.
V hlačah pa, kot sami veste,
so sami sramežljivi organi

In ko med njih nam pade srce,
vsemu svetu se s tem odpove,
se na toplo in varno skrije
in pri naši zadnji plati tiho bije.«
In ko ne vemo več, zakaj se sploh še pogovarjati, je tukaj pesem Nekaj ti moram povedati.
Morala bi postati obvezna za vse na športni poti, od najmlajšega do najstarejšega, od trenerja,
športnega pedagoga, do atija, mame, tete, strica, babice in sodnika.
•
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•
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Knjiga je izšla pri Mladinski knjigi.
Člani
splošnih
knjižnic
si
jo
lahko
izposodijo
v
naslednjih
knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298488320,
kupite
pa
jo
lahko
v
spletnih
knjigarnah
Mladinske
knjige
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/rimuzina-in-%C4%8Drkolazen-p9789610154044 in Sveta knjige https://www.svetknjige.si/izdelek/23009/rimuzine-in-crkolazen
Več o knjigi lahko preberete tudi v reviji Otrok in knjiga (avtorica prispevka je Gaja Kos), ki jo
izdaja Mariborska knjižnica.

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za
šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja.

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Jesen je bila kolesarsko obarvana, zato predstavljamo knjigi, ki nas med besede popeljeta s kolesom.
»Ko pomislimo na šport, pomislimo na šampione. Na vsemogočne junake, ki z zmagami napolnijo naše
srce s prijetnimi emocijami, a šport niso samo zmage. V teoriji bi lahko rekli, da eni zmagajo in zato drugi
izgubijo, ampak zmaga je lahko precej relativna. Eni zase zmagajo že s tem, da so se uvrstili na veliko
tekmovanje, drugi zmagajo, ker so zaradi tekmovanj videli svet in dve izbrani knjigi v priporočilu za mesec
december vsem, ki niso tesno vpeti v šport razširijo razumevanje, kako gledati na zmago. Feliks v knjigi
Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom otrokom na ljubek način pokaže, kako ima lahko ena tekma
več zmagovalcev. Tistega, ki je zmagal na tekmi in Feliksa, ki je zmagal sam zase. Tako kot Feliks otrokom
Rdeča laterna odraslim izredno dobro prikaže realnost športa. Lepe, žalostne, pravične in nepravične, a
vse navdihujoče zgodbe tistih kolesarjev, ki so ciljno črto na Tour de France prečkali zadnji. Eni kot
poraženci, spet drugi kot zmagovalci. Vsekakor knjigi za branje in pogovor o tem, kaj sploh je zmaga.»
Filip Flisar, slovenski smučar prostega sloga v disciplini smučarski kros

Za mladino in odrasle:
Rdeča laterna: zadnji kolesar na dirki po Franciji, ki jo je napisal Max
Leonard, prinaša vpogled v zakonitosti kolesarske dirke, kjer noben
kolesar tekme ne prične, da bi končal zadnji. Splet okoliščin in včasih tudi
osebnih odločitev pripelje do tega, da en kolesar poslednji prevozi ciljno
črto. Avtor knjige se je pisanja lotil raziskovalno ter je skozi članke, osebne
zgodbe in pripovedovanja zgradil pogled na razvoj dirke, ki ni le dirka, ki
je institut kolesarske dirke. Dotaknil se je etičnih vprašanj, sodelovanja v
ekipi, vloge posameznih kolesarjev in tudi uporabe prepovedanih
substanc. Zgodbe o rdeči laterni nam odkrijejo, kako je lahko kolesar
hkrati zadnji na dirki in ob tem prejemnik naziva za najbolj borbenega
tekmovalca, kako lahko napačna odločitev spremeni potek celotne dirke
in kako je biti zadnji lahko izziv za naslednjo dirko. Skozi vrstice knjige kriči
sporočilo dirke: šport je čisto nekaj drugega kot vidimo gledalci ob progi
ali pred TV ekrani. Kolesarstvo in (še kakšen drug) šport nasploh je preplet
dostojanstva,

žrtvovanja,

bolečine,

naivnosti,

junaštva,

goljufanja,

nepravičnosti, prijateljstva in predvsem prizadevanja, da ne odnehaš.

•
•
•

•

Knjiga je izšla pri založbi Aktivni mediji.
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/284888576
Kupimo jo lahko v spletni trgovini Aktivni mediji: https://www.aktivni-mediji.si/knjige/rdecalaterna in spletni knjigarni Bukla: https://www.bukla.si/knjigarna/sport-inzdravje/kolesarstvo/rdeca-laterna.html
Več informacij o knjigi najdete na https://www.aktivni-mediji.si/knjige/rdeca-laterna

Za otroke:
Peter Svetina je večkrat nagrajeni slovenski avtor za otroke,
mladostnike in odrasle. Besedila, ki jih podarja mladim bralcem, so tako
zanimiva in večplastna, da, so v veselje in premislek tudi odraslim.
Slikanica Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, ki jo je ilustrirala
Ana Razpotnik Donati, je pred leti pod okriljem Društva Bralna značka
Slovenije – ZPMS razveselila tudi mlade ob vstopu v prvi razred. Ob
vzporednem branju knjige Rdeča laterna se nam v Svetinovi slikanici tu
odkrije ena od zgodb številnih kolesarjev, ki se na dirko podajo z
različnimi pričakovanji. Kaj je zmaga za gospoda Feliksa? Morda že
zadovoljstvo, da je staro kolo vzdržalo naporno dirko, morda občutek,
da se lahko na poti svobodno ustavlja in se veseli življenja, morda pa
tudi to, da nas je uspel povabiti na svoje mirno in veselo kolesarjenje.
Definiranje zmage, kot končnega cilja športnega tekmovanja, se odstira
v obeh delih in nam postavlja vprašanje, ali je zmaga res edini možni cilj
športnega tekmovanja. V slikanici lahko najdemo tudi sporočilo, da je ob redni vadbi in treningu še kako
pomembno, da v tistem, v čemer želimo biti dobri (morda tudi prvaki), uživamo in to res radi delamo,
čeprav kdo morda misli, da smo zaradi tega malo čudni.
•
•
•
•

Knjiga je izšla pri založbi Miš.
Prejela je znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA.
Nominirana je bila za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/285410560; https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/290676992

•

Knjiga je razprodana.
Več o knjigi lahko preberete na https://www.miszalozba.com/knjige/kako-je-gospod-felikstekmoval-s-kolesom/ in https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/kako-je-gospod-felikstekmoval-s-kolesom
.Knjižno delo je pri Založbi Miš izšlo v okviru knjižnega programa, ki ga sofinancira Javna agencija
za knjigo RS.

•

•

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za
šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja.

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Kje se lahko srečata medved in bober? V gozdu, seveda. Ali pa na knjižni polici. Tokrat
prinašamo dve knjigi, ki kar kričita po pogovoru.
Za mladino in odrasle:
»Hokej na ledu je le trapasta igra. Posvečamo mu leto za
letom, brez pravega upanja, da nam bo sploh kdaj kaj
vrnil. Žrtvujemo vse, kar imamo, izgorevamo in krvavimo
in jočemo, ob tem pa nam je čisto jasno, da je največ, kar
nam ta šport lahko da v zameno, nedoumljivo borno in
ničvredno: le nekaj posamičnih trenutkov. Samo to. Toda
kaj drugega pa je življenje, hudiča?«
Fredrik Backman v romanu Mi smo medvedi postavi v
središče dogajanja šport kot bistvo življenja celotne
skupnosti. Zgodba pripoveduje o športnem moštvu,
mladinski hokejski ekipi iz Björnstada, »mesta
medvedov«, propadajočega kraja sredi gozda, ki živi za
hokej. Pisatelj ne prikaže le to, kar se dogaja okrog
hokeja, temveč poseže v srčiko ekipnega športa:
avtoriteta, pripadnost, zvestoba sebi ali ekipi, želja po
sprejemanju, pogum. Knjiga ponuja veliko več kot le
zgodbo o mladinski hokejski ekipi sredi gozda na Švedskem. Taka zgodba bi se lahko zgodila
tudi v naši bližnji okolici. Pisatelj nas v svet hokeja popelje z neposrednim, grobim, surovim in
celo žaljivim jezikom, izraža pa tudi ljubezen, predanost hokeju kot načinu življenja ter
soigralcem, trenerju, klubu. Preizprašuje podrejenost cilju ekipe, hkrati pa nariše slikovito
podobo hokeja v življenju odraščajočih otrok Z nami spregovori o ljubezni do športa, o hokeju
kot načinu življenju neke družine in skupnosti ter spodbudi k pogovoru med mladimi in
odraslimi o tem, kje so vrednote, spoštovanje in zvestoba ekipi, če na tej poti izgubiš sebe.
»Škandali, ki vključujejo mladinske športne ekipe, se na žalost še vedno dogajajo preveč pogosto.
Venomer znova nas šokirajo in povzročijo, da se počutimo nekoliko krive zaradi svoje skupnosti.
Roman Mi smo medvedi je kritično ogledalo vsem trenerjem, športnim funkcionarjem,
novinarjem, staršem in športnikom. Skratka vsem, ki so kakorkoli povezani s športom. Knjiga
govori o hokejski ekipi v majhnem mestu, kjer zvestoba klubu in biti del ekipe pomenita vse. Lepa
fasada, kot jo ima praktično vsak športni klub. A govori tudi o temnih straneh mladinskega športa,
hinavščini in o odraslih, ki dovolijo, da se za uspeh pomembni lahko izognejo posledicam svojih
dejanj, ne glede na to kako grozno dejanje so storili. Kje je torej meja dopustnega? Kdo je tisti, ki
izbira, kaj je prav, kaj je normalno in kaj je moralno? Kot zapiše Friderik Backman v romanu
»kultura ni samo to, kar spodbujamo, ampak tudi to kar dopuščamo«. Branje tega romana
več kot le priporočam. Menim, da bi moral biti uvrščen na seznam obvezne literature na

trenerskih usposabljanjih. Pa ne le za hokejske trenerje, za vse odrasle, ki v različnih športih
pomagamo otrokom odraščati. Ob pravih vrednotah.« Luka Jurič, magister farmacije, igralec in
trener hokeja pri HDK Maribor, član slovenske reprezentance U18,.
Knjiga je primerna za skupno branje in prinaša odlične iztočnice za pogovor o različnih športnih
situacijah, ne glede na to, ali je bralec odraščajoči športnik katerega koli športa, starš, trener,
športni funkcionar, navijač ali le naključni ljubitelj športa in branja. Knjiga ima že nadaljevanje
– roman Mi proti vam, po njej pa je bila posneta tudi televizijska serija, .






Knjiga je izšla pri založbi Mladinska knjiga (trda in mehka vezava).
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/294375424 (letnik 2018);
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/297035264 (letnik 2019)
Kupimo jo lahko v spletni trgovini: https://www.mladinska.com/knjige/leposlovje/mi-smomedvedi
Več informacij o knjigi najdete tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5795;
https://www.delo.si/kultura/knjiga/ledena-zgodba-za-vroce-dni/
https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/fredrik-backman-mi-smo-medvedi-kaj-steje-vecposameznik-ali-skupnost/;

Za otroke:
Nicholas Oldland je za slikanico z naslovom
Zaletavi bober prejel leta 2012 nagrado
Kanadskega centra za otroško literaturo. Pri
založbi Zala, ki je izdala slovenski prevod so
zapisali: slikanica o zaletavem bobru je zabavna
zgodba z nevsiljivo poanto: premisli, kaj boš delal
in kako. Naj bo delo koristno za vse; pazi, da s
svojim početjem nazadnje ne boš ogrožal narave,
drugih in sebe. Bober je namreč zelo priden, ves čas
dela, ampak velikokrat čisto brezglavo. Njegovo
vneto in zaletavo delo že ogroža prijatelje in tudi
bobra samega. Le kako se bo to končalo? »
Otroci, mladostniki in tudi odrasli pri športu (pa
tudi pri drugih dejavnostih) gredo za dosego cilja
pogosto preko sebe. Pri tem ne ranijo le sebe, temveč tudi tiste ob sebi.
»Nekajkrat sem prebrala in pregledala bobrčka in prav vsakič se mi je prikazala neka zanimiva,
bolj ali manj športna perspektiva branja. Na prvo žogo nisem videla nekih očitnih povezav s
športom, ampak predvsem rehabilitacijsko noto, ki pa je povezana tudi z gibanjem. Misel "zdrav
duh, v zdravem telesu" kar kliče po vključitvi v to zgodbo. Ampak prvi vtis je bil varljiv. V zgodbi
se skrivajo zelo pomembne vsebine, ki niso zanimive le za šport, temveč tudi za življenje.
Predvsem življenjsko (v tem "korona" času pa sploh) se mi zdi, da se je potrebno v življenju kdaj

pa kdaj tudi ustaviti, odklopiti, umiriti in da ni potrebno stalno hrepeneti po nečem novem. Martin
(7 let) je pri knjigi najbolj izpostavil to, da je bobrček šel na koncu počivat. Tudi pri športni vadbi
je počitek zelo pomemben. Meni se pri knjigi zdi tudi zelo uporabno štetje poškodb (od 1 do 10),
kar se lahko krasno uporabi pri gibanju in spoznavanju telesa. Kar se pa samega športa tiče, se
mi zdi super, ker zgodba poudarja tudi pomemben vidik "športnega duha", torej, da se znamo
opravičiti. Da z vajo lahko popravimo svoje napake. To, da moramo kdaj za uspeh znati tudi
počakati. Hkrati nas zgodba opominja tudi na zaletavost v športu, čigar posledica so lahko hude
poškodbe in posledična dolgotrajna rehabilitacija. Tudi skrb ljudi/športnikov za naše vadbeno
okolje se mi v zgodbi zelo pomenljiva.« Maruša Klopčič, mama in športna pedagoginja OŠ
Valentina Vodnika, Ljubljana.







Knjiga je izšla pri založbi Zala.
Prejela je znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA.
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/301152768
Knjiga lahko kupite: https://zalozba-zala.si/knjiga/zaletavi-bober/
Več o knjigi lahko preberete na https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/dojencki-inmalcki/slikanice/zaletavi-bober.html in
http://www.mojmalcek.si/uploads/file/188_sl_mal7983.pdf in v Priročniku za branje kakovostnih
mladinskih knjig 2020, O črtah in luknjah, str. 58.

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za
šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja.

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Kje se lahko srečajo slovenski klasiki kot so npr. France Prešeren, Simon Gregorčič in Oton
Zupančič s sodobnimi poeti kot so npr. Dane Zajc, Niko Grafenauer, Andrej Rozman Roza,
Peter Svetina in Anja Štefan ter naletijo še na reperja kot je Trkaj? Pri pouku slovenščine? Na
proslavi ob kulturnem prazniku? V knjižnici, morda? Lahko pa v beatu, ki ustvari rep, da je flow
čisto svoj in prinese rispekt.
Tokrat po športu dišijo knjige, ki so naše spremljevalke na poti do poezije, hkrati pa nam lahko
z rimami in ritmom pomagajo pri športni vadbi ali pri miganju telesa in misli.
Za otroke, mladino in odrasle
»Preveri staro, predihaj novo. V novem je staro, v starem je bilo
že novo. In daj CD naglas!« Tako nas k branju vabi Kla kla
klasika, ki ponuja izbor slovenske poezije v raperski predelavi
dr. Igorja Sakside in Roka Terkaja – Trkaja. Namenjena je
mladim bralcem, pa tudi odraslim, ki spremljajo mlade.
Klasična poezija ni »stara šara«: sporočilna in aktualna je, če ji
le znamo prisluhniti in jo pogledati z očmi ljubezni. Posnetki,
ki so dostopni na spletu, pomagajo mladim pri spoznavanju
klasične poezije, ki je del učnega načrta..
Repki so Antologija odlične
slovenske otroške poezije po
izboru dr. Igorja Sakside, ki
jo dopolnjujejo iskrivi repi
Roka Terkaja in hudomušne
ilustracije Igorja Šinkovca. Opremljeni so s QR-kodami, ki
vodijo do zvočnih posnetkov, priložen je tudi cede z 12
pesmimi v odličnih izvedbah slovenskih reperjev (Trkaj, Emkej,
Pižama, Nipke, Jose, Zlatko), Nece Falk in Ditke. Razdelek
Mika me zven jezika prinaša pesmi o jezikovni igri, v
Čarovnija poezija se zvrstijo nenavadne živali, rastline in
pravljična bitja, Svet dvojine in množine pa prinaša pesmi o
družini v vseh njenih razpoloženjskih odtenkih.
Knjigi, ki kar prekipevata od pozitivne energije, sta primerni
za užitek, za pogovor, za potovanja ali pa npr. za glasbeno podlago pri športni vadbi saj je
ritem pomemben pri vseh športih!
•
•

Knjigi sta izšli pri Založbi Mladinska knjiga (2017, 2020).
Člani splošnih knjižnic si ju lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
• https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/288465664 (Kla kla klasika)
• https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/41608195 (Repki)

•

Kupimo ju lahko v spletni trgovini:
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/repki-z-zgo%C5%A1%C4%8Denko-p9789610157540 (Repki) in https://www.svetknjige.si/izdelek/21039/kla-kla-klasika-s-cd-domacebranje (Kla kla klasika)

Mali učbenik preživetja ali ščepec strokovne literature

»Ali kdaj štejete ovčke? Zagotovo, če ne drugače pred spanjem. Niso samo na nebu, lahko jih
najdete v nizu Malih učbenikov preživetja: Glavo gor! Le pogum! Vso srečo! Z ljubeznijo! Dobro
spi! Vse v redu!, kjer nam prijazne ovčke na duhovit način predstavijo, kako z drobnimi gibi in
preprostimi telesnimi vajami preprečimo slabo počutje, stres, strah ... Preberite in telovadite, mali,
veliki, mladi, stari, sami ali v skupini ..., saj je "Vse v redu". Tudi Prežihovci iz totega Maribora
smo telovadili skupaj z ovčkami.«, učiteljica športa Tea Mitrović iz OŠ Prežihov Voranc Maribor.
Claudia Croos – Műller je zdravnica, specialistka za nevrologijo, živčne bolezni in
psihoterapijo. Kai Pannen je ilustrator in ustvarjalec risank. Dvojec je podpisan pod zbirko
knjižic Mali učbenik preživetja, v kateri spoznamo metodo »BodytoBrain«, ki nas spodbudi,
da razmišljamo o povezavi med gibanjem in našimi občutki. B2B je ena od številnih tehnik
sproščanja, umirjanja, pogovarjanja s seboj, ki temelji na teoriji, da za učenje in 'telovadbo'
možganov nikoli ni prepozno, saj se možgani ne nehajo učiti. Gibanje je uporabljeno kot
preverjeno učinkovito sredstvo premagovanja strahu, treme ter vzpostavljanja notranjega miru.
Avtorica opozori tudi na pomen dihanja, telovadbo obraznih mišic in jezika in nas vodi celo do
cepetanja in valjanja po hrbtu.
Mladi športniki v času osamitve pogosto še bolj brskajo po sebi, občutijo stres, negotovost,
tesnobo, se sprašujejo o smislu življenja ter hrepenijo po svoji strasti – športu. Morda jim kakšna
preprosta strategija olajša preživetje tega čudnega obdobja.
»Moj način preživetja za vse zgoraj naštete težave je: sprehod, tek, aktivnost v naravi, takoj ali
čimprej. Ura ni važna, včasih lahko tudi ob treh zjutraj. Nespečnost: brez večernih novic, kozarec
toplega mleka z medom; zaspiš kot dojenček. In družba: pravi prijatelj, družina, dobri sodelavci«,
meni športni pedagog Marko Fink. Te dni, ko ni družbe ob nas, pa si jo lahko najdemo tudi s
pomočjo takšnih knjižic.
•
•

•

Zbirka je izšla pri založbi Celjska Mohorjeva družba.
Člani splošnih knjižnic si lahko knjige izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/23306243
Knjige lahko kupite: https://www.mohorjeva.org/mali-ucbenik-prezivetja/

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za
šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja.

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Tek pomaga preživeti, tek nas hitro odpelje od točke A do točke B in točke Ž. Tek povezuje,
premaguje, pomirja, osrečuje. Kje? Na atletski stezi, pri drugih športih, v naravi, v življenju in v
knjigi.
Za mladino in odrasle
»V tistih mesecih sem res veliko trenirala in sem hotela zmagati za vsako ceno. Zmagati zase, zmagati,
da bi razveselila aabeja in booyo, zmagati, da dokažem sebi in drugim, da vojna ne more ustaviti čisto
vsega.» Misli desetletne deklice, ki so zapisane v romanu Nikoli ne reci, da te je strah, italijanskega
novinarja Giuseppe Catozzella.
»Roman je napisan po resnični življenjski zgodbi atletinje Samie Yusuf Omar, vendar, preden poizveš o
njej na internetu, najprej preberi zgodbo ... S Samio tečeš skozi njeno
otroštvo v drugi kulturi in vojnih razmerah Somalije; želiš si njene zmage,
najprej v rodnem mestu, potem v državi in celo na olimpijskih igrah v
Pekingu, ki se jih udeleži kot najmlajša in najlažja tekačica. Okoliščine, ki
talentirani najstnici tudi po nastopu na
olimpijskih igrah ne omogočajo niti dovolj
hrane, kaj šele trenerja in mirnih pogojev za
treninge, jo prisilijo, da se odpravi na
negotovo pot beguncev iz Afrike v Evropo.
Lahko začutiš hvaležnost za svobodo,
varnost in vse materialne dobrine, ki jih
imaš. Lahko začutiš željo, da pomagaš vsem
beguncem, ki si želijo le živeti v miru. Lahko
začutiš spoštovanje do vseh športnikov, ki jim s trdim delom in vero vase
uspe premagovati strah.» Katja Kukovec, profesorica športne vzgoje na OŠ
Preserje pri Radomljah.
Zgodbo mlade somalijske atletinje Samie Yusuf Omar (1991– 2012) lahko spoznamo tudi v izjemnem
risoromanu /stripu Renharda Kleista Sanje o olimpijadi.
•
•
•

•

•

Roman je izšel pri založbi Mladinska knjiga (2016), rsoroman pa pri založbi Vigavageknjige (2017).
Knjigi sta prejeli znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA..
Člani splošnih knjižnic si ju lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/282257152
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/290835968
Kupimo ju lahko v spletni trgovini: https://vigevageknjige.org/knjigarna/sanje-o-olimpijadi in
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/nikoli-ne-reci-da-te-je-strah-zepnica2284759-pr
Predstavljeni sta v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig
https://www.mklj.si/prirocnik/item/451 in na portalu Dobre knjige:
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3126.

Za otroke
Skoraj zagotovo poznaš koga, ki neizmerno rad
zmaguje. Takšen je Štef. Zanj je zmaga na teku
nekaj izjemno pomembnega. Nekega dne pa Štefa
presenetijo nova pravila. Samostojni tek je »out«,
štafetni tek je »in«. Ob tem ga pretrese spoznanje,
da med tekmovalci ne more izbrati najboljših po
lastnih merilih, temveč člane njegove ekipe določi
žreb. Njegovi načrti se obrnejo na glavo. Le kako se
vse razplete?
Simpatična zgodba ponuja izhodišča za pogovor o
tem, kako s spremenjenimi pravili dejavnost
naredimo zanimivejšo. O spoštovanju in zaupanju
med člani ekipe. O ohranjanju zbranosti do
zadnjega metra, cilja, konca tekme. O naključjih, ki krojijo potek tekmovanja. O pogovoru, ki je vedno
na mestu, še posebej po koncu tekme. Ne šteje le rezultat, temveč predvsem kaj smo spoznali o sebi
in drugih ter kako bomo naslednjič ravnali drugače, da bi bili uspešnejši.
•
•
•
•

Knjiga je izšli pri založbi Zala (2019).
Prejela je znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA.
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/299313664
Kupimo jo lahko v spletni trgovini: https://zalozba-zala.si/knjiga/stef-in-stafeta/

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za
šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic, revijo BUKLA ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec
skupnega branja. Fotografije naslovnic knjig so povzete s spletnih strani založb.

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Pogum. Lahko odloča o rezultatu na tekmi, o življenju in o tem, da včasih nečemu rečemo »ne«.
Za mladino in odrasle
Mladinski roman Damijana Šinigoja Kjer veter spi priporoča Claudia Rabuza,
mama in športna pedagoginja na OŠ Hruševec. »Roman vase posrka
odraslega, ne le najstnika. Z njim se učimo ter spoznavamo jamarstvo in
reševanje iz jam. Dogodki v jami in opisi so zelo preprečljivi, realistični, z
lahkoto se vživiš v dogajanje. Roman izriše razvoj prijateljstva in odnosov, skrb
za varnost ter odgovornost za skupnost. V otroštvu je bila tudi pri nas doma
prisotna ta navada z zapisom na listek, kam smo šli in kdaj se vrnemo. Tema za
razpravo. Zakaj? Zakaj bi pisali listke? Čemu? Koga bi skrbelo, če se ob
dogovorjenem času ne vrnemo? Se lahko zgodi kaj nepredvidljivega? Kaj
pomeni skrb za sočloveka? Zakaj starše skrbi za otroke? Ali ste že bili v jami?
Ali si lahko predstavljate opise o ozkih rovih, plazenje po trebuhu, centimeter
za centimetrom ...? Kaj, če se zataknete? Panika? Kako ostati miren in razmišljati s trezno glavo? Knjiga
je lahko izhodišče za številne razprave, obogati dneve dejavnosti ali projektno delo. Kratka poglavja so
primerna za branje tudi pri pouku ali šoli v naravi. Roman ponuja tudi možnosti za številne
medpredmetne povezave«
•
•
•
•

Roman je izšel pri založbi Miš (2020)
Člani splošnih knjižnic si lahko knjigo izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/303741696.
Dostopna je tudi e-knjiga: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/14366979
Kupimo jo lahko v spletni trgovini: https://www.miszalozba.com/knjige/kjer-veter-spi/

Knjiga Sužnji zaslona Adama Alterja, ki ima zgovoren podnaslov: kako nas
tehnologija zasvoji in v krempljih drži industrija, je obširno čtivo, polno
primerov in dejstev podkrepljenih z viri iz strokovnih raziskav. »Ko sem se
prebijal skozi dobrih 400 strani, sem se večkrat zdrznil – čeprav sploh nikoli
nisem igral računalniških iger, se pravzaprav sam prepoznam med tistimi, ki
nas tehnologija nevede, a vztrajno in brezkompromisno zasvaja! Avtor niza
eno za drugo oblike zasvojenosti, ustroj naše zavesti in podzavesti pa se sploh
ne upira, saj nam zasloni do neke mere nudijo ugodje in lajšajo življenje. Ne
osredotoča se le na skrajne primere, na primer tiste, ki osem ur na dan igrajo
računalniške igre, ko se vsi strinjamo, da gre za zasvojenost, ki jo je treba
zdraviti. Predstavi široko paleto uporabnih aplikacij, socialnih omrežij,
spletnega nakupovanja, digitalnega bančništva itd., ki spreminjajo naš način življenja in brez njih sploh
ne moremo več.
Kje je meja med koristnostjo in zasvojenostjo? Odgovora, ki bi veljal za vsakega posameznika,
pravzaprav ni. Avtor nam v tretjem delu predstavi morebitno prihodnost in ponudi nekaj orodij za lastni
beg od zaslonov, vendar se bojim, da pobeg ni več možen in bo življenje prihodnjih generacij z novimi
tehnologijami nepredstavljivo in nepovratno drugačno od mojega. Nisem optimist. V času pandemije
nas celo spodbujajo, naj delamo od doma, naj omejimo socialne stike, otroci se šolajo prek zooma ...

Postajamo vedno bolj odvisni od zaslonov in novih tehnologij. 'Sužnji zaslona', kot nas imenuje Adam
Alter, bomo postali vsi, le da se nam bo to zdelo samoumevno.« Rajmond Debevec, olimpijski prvak
•
•
•

Knjiga je izšla pri založbi Mladinska knjiga (2019).
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/300893696
Knjigo lahko kupimo: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/su%C5%BEnjizaslona-p-9789610155003

Za otroke
Nogomet je svet čustev. Kako močno posega v navidezno urejeno življenje
mladega junaka iz Slovenije in kako rešuje kaotičen svet mladega junaka na begu
iz domovine, nam zariše roman NK Svoboda, ki ga je napisal Žiga X. Gombač.
Knjigo je za šibanje bralnošportnih navdihov prebrala Polona Klopčič, športna
pedagoginja na OŠ Jožeta Krajca, Rakek. »Knjiga, za katero si med branjem
nisem želela, da se konča. Želim si njeno nadaljevanje. Pripovedovanje in
zapisovanje občutkov obeh mladih junakov me je kot mamo in učiteljico
opomnilo, kako zelo pomembni smo odrasli kot vzor mladim. Branje knjige je
ponovno priklicalo vse tiste novinarske prispevke o ljudeh, ki jih rešujejo iz morja
ali obale. O prispevkih Boštjana Anžina in Boštjana Videmška, podprtih z
zelo nazornim video gradivom, ko so mi solze vedno znova zapolnile oči. Popeljala me je v čas, ko smo
zbirali pomoč za begunski center na Vrhniki, ko so na eni strani protestirali ljudje proti temu centru, si
izmišljali zgodbe o tem, kako begunci ogrožajo otroke v bližnjem vrtcu in šoli, na drugi strani pa so dobri
ljudje zbrali ogromno pomoči, pomagali v centru in od nikogar nisem slišala ene besede čez nikomur, ki
je moral zbežati iz domovine, ker je moral in ko me je takrat petletni sin vprašal, ali begunci prihajajo
iz Begunj ...« NK Svoboda je napeta zgodba o begu pred vojno, o (ne)odgovornih odraslih, povezovalni
moči športa in predvsem o prijateljstvu in človečnosti.
•
•
•
•

Knjiga je izšli pri založbi MIŠ (2016).
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/285668864
Na voljo je tudi e-knjiga: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/25581571
Knjiga je razprodana.

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Center za spodbujanje bralne pismenost Mariborske knjižnice v
sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana,
Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic, revijo BUKLA ter
projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja. Fotografije naslovnic knjig so povzete s spletnih
strani založb.

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Za mladino in odrasle
»Na živce mi gre, kadar je Andrew ves razumski. Kajti vedel sem, da ima
prav. Napadi panike so nekaj osebnega in nihče drug ti ne more pomagati.
Popolnoma sam se moraš spopasti s strahom, se spoprijeti s srcem, ki
razbija in tuli kakor stroj in ti grozi, da te bo raztrgalo.« V tem slogu Barry
Jonsberg v mladinskem romanu Pesem, ki jo lahko slišim le jaz, preplete
zgodbo odraščanja, premagovanja strahu, soočenja s smrtjo, izgradnjo
samozavesti in osvajanja srca ljubega dekleta. Pri tem mu je v veliko
pomoč soočanje z raznovrstnimi izzivi, ki jih prejema po mobitelu od
skrivnostnega prijatelja. Eden od izzivov se nanaša na športno igro,
poznano kot najpomembnejšo postransko stvar na svetu (nogomet). V
zgodbi ima pomembno vlogo tudi komuniciranje po mobitelu - pisatelj
tako nakaže pozitivno uporabo sodobnega pripomočka. »Po drugi strani
pa – zakaj bi vedno ubiral prijetne in znane poti? Ko sem igral na nogometni tekmi, sem se podal
popolnoma v neznano, pa mi ni bilo žal.« Skrivnost povezave glasbe in nogometa pa odkrije … branje
romana.




Roman je izšel pri založbi Miš (2019); delo je prevedla Nataša Grom.
Člani splošnih knjižnic si lahko knjigo izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/299278336
Kupimo jo lahko v spletni trgovini: https://www.miszalozba.com/knjige/pesem-ki-jo-lahko-slisim-lejaz/

Knjiga Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, avtorjev Leonide Mrgole in dr.
Alberta Mrgole, je izšla leta 2013, doživela še drugo izdajo in štiri ponatise.
V branje jo priporočamo vsem, še posebej pa odraslim, ki so ob poti mladim
športnikom in športnicam. Vsebine, zbrane v drugem delu knjige, z naslovom
V stiku s pomembnimi razvojnimi potrebami najstnikov nagovorijo starše,
športne pedagoge, učitelje ki štekajo, naj ne pozabijo, da ima najstniška
izštekanost svoj zakaj in zato.
Knjiga ponuja živahen vpogled v vsakdanje življenje družine z najstniki. Skozi
zgodbe in namige omogoča odraslim dvoje: obuditi spomin na lastno
puberteto ter ohraniti stik z odraščajočo mladino. Pri mladih je v času
zaslonske realnosti vse bolj na udaru njihova samozavest, zato je danes
slednja misel iz knjige še toliko bolj pomembna kot pred desetletjem, ko je
bila prvič zapisana: »Samozavest krepimo z izkušnjami, ki jih nalagamo na stran zavedanja lastnih
sposobnosti, o lastni vrednosti, o zavedanju svojih kvalitet. Odrasli, ki so najstnikom (in že prej otrokom)
osebe s pomembnim vplivom (starši, vzgojitelj, učitelji, trenerji), gradijo samozavest s svojimi odzivi v
situacijah, kjer poteka proces učenja in preskušanja potrebnih kompetenc. Pomembni drugi pa imajo z
neustreznimi odzivi tudi odločilno vlogo pri rušenju samozavesti.«




Knjiga je izšli pri Zavodu Vezal (2 izdaji, 4 ponatisi).
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/269492992
Knjigo lahko kupimo: http://vezal.si/izdelek/izstekani-najstniki-in-strarsi-ki-stekajo/

Za otroke
Ko pogledamo v svet literature s športno tematiko, dobimo občutek, da se
tudi tam ves svet vrti okrog nogometa. Vsekakor se
svet
okrog
nogometa
vrti
za
ekipo
Noogmetastičnih, ki so glavni junaki knjižne zbirke
s prav takšnim naslovom, ki izhaja pri založbi
Malinc. V zbirki, imajo ob članih osnovnošolske
nogometne ekipe posebno mesto še starši, trener
in trenerka, učitelji, policist, sodniki in seveda vse
kar je pomembno v življenju mladih: ljubezen,
družina, strah, spoštovanje, prevare, športni fair
play, učenje, ocene, šola, skrivnosti, pogum, ekipa, tekmovanje,
tekmovalnost, sodelovanje, zmaga, poraz in veselje do športa. Roberto
Santiago je ob ilustracijah, ki jih je ustvaril Enrique Loronzo, ustvaril zgodbo,
ki nasmeji in navduši vse bralce. Doslej izdane tri knjige v slovenski izdaji, so
dislektikom prijazno oblikovane.
»Bil je najboljši vratar, kar jih je kdaj igralo v medšolski ligi! In zavrnil je
ponudbo in štipendijo Ibyssa! Pogledal sem na balkon, kjer je ravnatelj Ibyssa
zmajeval z glavo, kot bi hotel reči: «Kakšna napaka.« »Hej, ti, Kitajec,« je
zaklical z balkona. »Še vedno si lahko premisliš. Če igraš z našo ekipo, ti bomo
dali štipendijo za naslednja tri leta. Dobro premisli: zdaj ali nikoli.« Po trgu se
je razširilo negodovanje. Wao je dvignil glavo in rekel: «Jaz ne imenovati
Kitajec, ampak Deng Wao.« Odlično izhodišče za pogovor o tem, da žalitve
bolijo in da so stereotipi velikokrat daleč od resničnosti ponuja tretja knjiga v zbirka.






Knjiga je izšli pri založbi Malinc (2019, 2020). Prevod je delo Barbare Pregelj.
Ekipa je predstavljena tudi na: https://www.nogometasticni.si/
Člani splošnih knjižnic si jo lahko izposodijo v naslednjih knjižnicah:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298779136
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/301115136
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/303931392
Knjigo je možno kupiti: https://www.nogometasticni.si/zbirka/

S tokratnim vabilom med knjižne platnice zaključujemo prvo sezono. Vabimo vas, da se sprehodite
po knjižnih namigih te sezone in na priprave ali tekmovanja s seboj vzamete tudi kakšno knjigo. Z
vami bomo ponovno v septembru 2021.
Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in
Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije –
združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za
šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in
knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic, revijo BUKLA ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec
skupnega branja. Fotografije naslovnic knjig so povzete s spletnih strani založb.

