O ŠTUDIJSKEM BRALNEM KROŽKU
BEREMO Z MANCO KOŠIR
Študijski krožki združujejo ljudi enakih želja.
Bralni krožki pa družijo ljubitelje pisane besede
in prijatelje knjig. Prva skupina je začela 1.
marca 2000 v Ric-u. Mentorica ga. Marjana
Štern nas je seznanila z zakonitostmi študijskih
krožkov, posebno bralnih.
Že februarja 2001 smo kot akcijski cilj krožka
brale drugim. 14 članov krožka smo kot bralci, 5
let vsak ponedeljek svoje veselje do branja delili
z oskrbovanci Doma starejših občanov NM. V
šolskem letu 2002/2003 je pri Društvu upokojencev NM ustanovljen bralno pohodniški
krožek. Pohodi in branje sta združeni pod
mentorstvom ga. Marjane Štern.
Šolsko leto 2003/2004 je na Ricu bralni krožek
usmerjala pisateljica Barica Smole, 2004 /2005
je Polonca Tratnik spremljala naše delo.
Od leta 2006 pa kot animatorka krožka vodim
člane bralnega krožka. Družimo se v čitalnici za
odrasle v Študijski knjižnici Mirana Jarca. Vsak
prvi torek v mesecu postane knjiga prva oseba
naših srečanj. 18 nas je, ki se veselimo in
uživamo, ko drug drugemu predajamo svoje
doživljanje prebrane vsebine.

Povabilo!
Poglej lepotico molčečo,
vzemi jo v roke,
odpri jo in beri...
Naj te prevzame beseda, misel.
Odprle se bodo poti, oživeli spomini.
Potujmo skupaj in se
VESELIMO branja!

študijski bralni krožek

BEREMO Z MANCO KOŠIR

Elizabeta Vardijan

Vzemi me v roke!
Čakam te vedno.

Sedmo leto že trajajo naša druženja, ki jih
obogatijo tudi prijazni knjižničarji, saj nam za
srečanje v čitalnici pripravijo na ogled tudi
knjige, ki so na programu.

Tvoja

Ni pomembno, kje beremo, kako, s kom in kdaj.
Pomembno je, da uživamo s knjigo, ki nas
vedno čaka.
Uživajte z njimi tudi vi!
Elizabeta Vardjan, animatorka krožka

KJE? V čitalnici za odrasle Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
KDAJ? Vsak 1. torek v mesecu, ob 10. uri
Pripravila: Elizabeta Vardijan,
Pretipkala: Joži Rogina
Oblikoval: Miha Petrov, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

KDO? Ljubitelji besede

KAJ MI POMENIJO KNJIGE IN DRUŽENJE V
BRALNEM KROŽKU MANCE KOŠIR

BERITE Z NAMI KNJIGE IN PESMI, KI SO SE
NAS DOTAKNILE

Slavka:

Elizabeta Vardjan o našem druženju:

KNJIGE:

S knjigo nisva prijateljici od nekdaj, sedaj pa se
druživa skoraj vsak dan. Tudi širjenje bralne
kulture je posebno doživetje, saj mimogrede za
branje, meni že znane knjige, navdušim katero od
kolegic.

Sedmo leto nas družijo knjige in lepota besede.
Ožarjene s svetlobo lepih besed tudi same postajamo boljše. Knjige so veselje mojega življenja. Brez
njih bi mi zmanjkalo poti do ljudi in užitkov, ko se
družim z njimi.

Marija:

Marija Sonja Bevc:

Vzamemo si čas za dobro, zanimivo knjigo in se
nato pogovorimo o njeni vsebini in avtorju.

Knjiga je zame kot prijateljica; popelje me v drug
svet, vključi me v vrtiljak neverjetnih dogodivščin
in včasih, čisto za hipec se mi zdi, da je ravno knjiga
tista, ki dobro razume moje težave.
Zato sem kot ljubiteljica pisane besede že več let
članica bralnega krožka Beremo z Manco Košir in
se veselim naših srečanj ob prvih torkih v mesecu.

Randy Pausch: Zadnje predavanje
Lance Armstrong: Ne gre samo za kolo
Arto Paasilinna: Očarljivi skupinski samomor
Doris Lessing,: Peti otrok
Per Petterson: Konje krast
Witi Ihimaera: Ponesite me domov
Anne Delbee: Camille Claudel: kiparka in
ženska
Anna Grigorjevna Dostojevska: Življenje z
genijem
Alenka Rebula-Tuta: Globine, ki so nas rodile
Deepak Chopra: Hčere radosti
Renata Salecl: Izbira
Renata Salecl: (Per)verzije ljubezni in
sovraštva
Edgarda Ferri: Marija Terezija
Christoph Ransmayr: Grozote, teme in miru

Joži Barbič:
Knjiga , moja sopotnica. Največjo srečo v življenju
sem imela, da sem tudi poklicno delala s
knjigami. Sedaj uživam v pokoju, seveda spet s
knjigami. Imam dovolj časa zanje in si jih v obilici
tudi privoščim. Bralni krožek je pravi zame.
Antonija Markovič:
Knjižnica – zavetje tišine. Vsak prvi torek prihajamo, kakšnih dvajset nas je. Družimo se ob
knjigah. Ura je vedno prekratka. Odhajam polna
čudovitih občutij. Hvala za lep dan.
Jožica Rogina:
V svet knjig me je vpeljala mama s svojim neomajnim: knjige so naše prijateljice in učiteljice.
Nadgradnja prijateljevanja s knjigami pa je
druženje v krožku Beremo z Manco Košir. Tu sem
našla družbo pravih ljudi, ki znamo kljub
različnosti ustvariti prijetno, veselo, človeško
toplo in čustveno vzdušje, ko si izmenjavamo
misli in čutenja o prebranih knjigah. Tudi zato
so prvi torki zame zakon, rezerviran za BMK.

Ana Schweiger, članica krožka, nas pogosto
obogati s svojimi pisnimi utrinki.
V žalno knjigo je zapisala:

Tonetu Pavčku v slovo
» Šentjurska gora žaluje.
pri sv. Juriju navček zvoni,
oznanja, da pesnika Pavčka
med nami več ni.
Vse se poslavlja, vse ga
še zadnjič pozdravlja,
Šentjurske gorice, polje
in ptice, potok, stezice,
nebo in ljudje.
Poklon……in hvala za vse! »
Mlinarjeva hči iz sosednje vasi

PESMI AVTORJEV:
Tone in Saša Pavček
Neža Maurer
Jaka Košir
Peter Semolič
Tone Kuntner
Mila Kačič
France Balantič

Erika Vovk
Ana Rostohar
Franci Šali
Barbara Simoniti
Ivan Minatti
Vlado Kreslin
Svetlana Makarovič

