
1. Andreja Peklar: 
Tisoč ptic.

Kralj daljne dežele živi v palači, osam-
ljen v njeni razkošni razsežnosti. Le 
petje ptic ga še ponese nad njene 
zidove in mu na obraz nariše nasme-
šek. Ko nekega večera zasliši prav po-
sebno pesem, si zaželi, da bi jo po-
slušal noč in dan, dan za dnem. Zato 
ukaže rajčico ujeti in zapreti v kletko. 
Toda zaprta v kletki, ptica ne zapoje. 
Služabniki prinašajo nove in nove pti-
ce, izdelajo novo kletko, še večjo, še 
lepšo, a vse zaman – ptice še vedno 
ne zapojejo. Kraljevo zadnje upanje 
je deček z obrobja mesta. Vse, kar ima, 
je kletka in v njej ptica, ki prelepo 
poje. Kaj je njegova skrivnost?

Ključne besede: ptice, svoboda, sreča, 
pravljični svet, domišljija, kraljevi dvor.

Zakaj je knjiga dragocena: Pravljična 
pripoved, prepletena z vrhunskimi 
ilustracijami, otroku na razumljiv 
način predstavi pojma svobode 
in osvoboditve, tako fizične kot 
tudi duhovne. Zgodba izpostavlja 
univerzalnost človeškega iskanja sreče 
in prevprašuje načine takšnega iskanja. 

Trda vezava, 32 strani, cena: 19,90 EUR.

2. Jana Bauer:
Kako objeti ježa, ilustriral 
Peter Škerl.

Jež zadovoljno živi svoje življenje, vse 
dokler ga ne pograbi silna želja, da 
bi nekoga objel. Poskusi pri slonu, pri 
medvedu, a kdo bo objel ježa, ki bo-
de? Vse kaže, da ni takega junaka. 
Ubogi jež, kako je razočaran. Še huje! 
Uleže se na tla, da vse štiri od sebe 
in noče več vstati. Kakšna sreča, da v 
gozdu živi tudi Pipe lisjak! Prav lisičje 
prebrisano se loti naloge.

Ključne besede: objem, bližina, 
prijateljstvo, živalski junaki, humor, 
iskanje rešitev.

Zakaj je knjiga dragocena: Izvirna 
in večplastna zgodba o želji po 
objemu bralca posrka z domiselnimi, 
zanimivimi preobrati. Jana Bauer se na 
humoren način poigra z arhetipskimi 
vzorci živalskih junakov in za tančico 
hudomušnosti izriše človeško željo po 
bližini, žalost ob zavrnitvi in prijateljstvo, 
ki premaga še tako bodeče prepreke.

Trda vezava, 32 strani, cena: 19,90 EUR.

3. Lilia:
Modra raca, prevedla Maja 
Kraigher.

To je zgodba o raci, ki posvoji zapu-
ščenega krokodilčka. Kopa ga, skrbi 
zanj in ga nauči plavati. Vzljubi ga in 
vzgoji. Postane njegova mama, tako 
ponosna, ko zraste v krepkega kroko-
dila. A pride dan, ko staro raco začne 
zapuščati spomin. 

Slikanica na zanimiv in razumljiv način 
bralcem predstavi dve življenjski temi: 
posvojitev in staranje. Ter nas spomni, 
da prave ljubezni nič ne usta vi.

Ključne besede: ljubezen med starši in 
otroki, materinstvo, posvojitev, staranje, 
demenca, živali.

Zakaj je knjiga dragocena: 
Ker ponuja čudovito priložnost za 
pogovor z otroki o materinski ljubezni 
in toplini, o posvojitvi, skrbi in varnosti 
znotraj družine. Bralcem empatično 
predstavi tudi demenco, ki v starosti 
briše spomine, ne zmanjša pa trdne 
ljubezni.
 
Trda vezava, 40 strani, cena: 19,90 EUR. 

Ustvarjalnik I, za predšolske otroke ter za učence 1. in 2. razreda

Skozi šolsko leto vas bo spremljalo šest odličnih knjig iz Slovenije, Koreje, Finske, Estonije in Makedonije.



 4. Kaisa Happonen:
Muri in borovnica, 
ilustrirala Anne Vasko, 
prevedla Julija Potrč Šavli.

Mala Muri, prav posebna medvedka, 
in medved Hrust se odpravita na pot. 
Na koncu poti so borovnice in hodila 
bosta, dokler ne bosta na cilju. Nobe-
nega tekanja naokrog, nobenih pre-
valov. Hrust gre naravnost naprej in 
Muri mu mora slediti. Naj jima pride 
nasproti kar koli! Toda gozd, poln ču-
dovitih stvari, vrvi od življenja in Muri 
se težko drži poti … Bo Hrust opazil 
najpomembnejše izmed vsega?

Ključne besede: igra, pozornost, 
opažanje, cilj, medgeneracijskost, 
čustva, medvedi.

Zakaj je knjiga dragocena: Poetična 
zgodba se igra s primerjavo med 
otroško sposobnostjo opažanja 
podrobnosti in slepim napredovanjem 
proti cilju odraslih. Kajti drži, da majhni 
vidijo več od velikih. Izvirne ilustracije 
odlično dopolnjujejo besedilo in 
poudarjajo notranja občutja likov.

Trda vezava, 40 strani, cena: 19,90 EUR.

5. Piret Raud:
Morje, prevedla Julija Potrč 
Šavli.

Morje je lepo skrbelo za svoje ribice 
in jim vsak večer bralo zgodbe za lah-
ko noč. Toda nagajive ribice so bile 
včasih hrupne in takrat se je utrudilo 
in postalo žalostno. Nekega dne, ko 
so še posebej glasne, se morje odlo-
či in nenadoma odide. Končno lahko 
ri bice po mili volji uganjajo norčije! 
Vendar jim nekaj manjka – le kdo jim 
bo prebral zgodbo za lahko noč? Ve-
lik, lačen maček jim obljubi, da jim 
bo priskočil na pomoč, a pod enim, 
strašnim pogojem …

Ključne besede: pomen zgodb in 
branja, skrb, starševska ljubezen, 
samohranilstvo, morske živali.

Zakaj je knjiga dragocena: Slikanica 
Piret Raud, priljubljene in priznane 
estonske pisateljice otroških knjig, je 
ilustrirana v njenem edinstvenem slogu. 
Domiselna in nadrealistična zgodba 
poudarja pomen pravljic in branja, 
hkrati pa nudi empatičen vpogled v 
izzive samohranilstva.

Trda vezava, 32 strani, cena: 19,90 EUR.

6. Biljana Crvenkovska:
Nevidna hiša, 
ilustriral Vane Kosturanov,
prevedel Aleš Mustar.

Deklica Kala je primorana v naglici 
zapustiti svoj dom. S starši se odpravi 
na dolgo, utrudljivo in strašljivo po-
tovanje, ki mu ni konca. Kala ne ra-
zume, kaj se dogaja, posluša samo 
zaskrbljene besede, ki si jih med se boj 
šepetajo odrasli, ve le to, da pogreša 
babico, dedka, svojo hišo in najljubšo 
igračko. 

Ganljiva zgodba o deklici begunki, ki 
najde uteho v nevidni hiši. V domu, ki 
si ga ustvari v domišljiji in ki bo z njo, 
kamor koli jo bo zanesla pot.

Ključne besede: vojna, begunstvo, 
soočanje z izgubo, iskanje utehe, dom, 
otroška perspektiva, domišljija.

Zakaj je knjiga dragocena: Ker gre za 
kompleksno, a preprosto ubesedeno 
branje z aktualno tematiko. Slikanica 
tenkočutno obravnava begunstvo in 
pokaže, kako domišljija pomaga pri 
soočanju z žalostjo, strahom in izgubo.

Trda vezava, 28 strani, cena: 19,90 EUR.

Komplet knjig lahko dobite za 119,40 EUR. Če se želite vključiti v projekt, izpolnite priloženo prijavnico (najdete jo tudi na 
spletni strani oziroma jo dobite pri potnikih Avrora AS) ter jo najpozneje do 28. 9. 2022 pošljite na naslov KUD Sodobnost 
International, Stare Črnuče 2b/12, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov sodobnost@guest.arnes.si. 

Podrobnejše informacije najdete na naši spletni strani www.nasamalaknjiznica.si, na FB strani Naša mala knjižnica, lahko pa 
pokličete vodjo projekta Katjo Kac na telefonsko številko 01/437-21-01. 

Spremljajte nas na FB strani Naša mala knjižnica. 


