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»Čarovnija je povsod, kamorkoli pogledaš. Sedi in sprosti se, vse, kar rabiš, je knjiga!« 

Dr. Seuss 

 

 

Drakulić, Slavenka: Dora in Minotaver: Moje življenje s Picassom. Ljubljana: Beletrina, 2021. Število 

strani: 240. 

 

»Roman o ljubezni in strasti, občudovanju in navdušenju pa tudi ponižanju, zlomu in obupu glavne 

junakinje je še eno v vrsti odličnih biografskih del Slavenke Drakulič.« 

(prevajalka Mateja Komel Snoj) 

Roman Dora in Minotaver  je veličasten portret ženske, ki je po skupnem življenju in idealih 

s strastnim genijem doživela zlom. Izjemna ustvarjalka  Dora Maar  je v knjigi razgaljena 

skozi svoje turbulentno razmerje s  Pablom Picassom, enim največjih genijev 20. stoletja. 

Dora je bila rojena leta 1907 v Parizu, odraščala pa je v Buenos Airesu. Še pred razmerjem 

s Picassom je bila priznana fotografinja in ena najbolj izstopajočih figur pariške avantgarde.  

Med njuno dolgotrajno zvezo je Picasso Dorino podobo ujel v serijo portretov. V romanu 

doživljamo pripoved o strastnem in burnem ljubezenskem razmerju skozi glas Dore Maar. 

Slikar pred nami zraste kot podoba minotavra, ki je precej manj privlačna in precej bolj 

brutalna, kot bi od razvpitega slikarja pričakovali. Roman, ki se potaplja  v globine 

umetnikove duševnosti, ne bo pustil hladnega nobenega bralca – zaradi živosti opisov 

postane slikar naš življenjski spremljevalec.  

 



 

Jelinčič, Dušan: Tržaške prikazni. Trst: ZTT = EST, 2019. Število strani: 151. 

My soul is in Trieste. 

(James Joyce, iz pisma ženi Nori, 27. oktobra 1909) 

Dušan Jelinčič se kot avtor romanov zdaj preizkuša v pisanju kratkih zgodb in tudi v tem žanru se je 

izkazal kot odličen pisec. V knjigi je zbranih devet kratkih pripovedi, vsaka od njih nam razkriva novo 

plast mesta, zanimive junake, od Joyceja do Diega De Enriqueza, manj znane kotičke, kot staro mestno 

kopališče Pedočin, posebne zgodbe, kot dogodek, vezan na tržaško umobolnico. 

Tržaške prikazni imajo za sabo velik uspeh, saj je šel italijanski izvirnik za med: delo, ki nosi naslov I 

fantasmi di Trieste, je bilo prodano v več kot 4.000 izvodih. Sedaj se svojevrsten sprehod po čisto 

posebnem Trstu predstavlja tudi na Slovenskem. Kot pravi avtor, je njegov Trst "mesto burje, ki čisti 

zrak in prevetri srce, mesto moje slovenske duše, vtkane v mozaik duš drugih narodnosti, ki 

oblikujejo multietničnost tega prostora, mesto socialnih in političnih bojev, mesto bohotne kulture in 

prodorne večjezične književnosti, s katero je naphano do svojega zadnjega vlakna.“  

 

 

Virk, Jani: Jaka in Vane, zgodba iz osemdesetih. Ljubljana: Beletrina, 2021. Število strani: 316. 

»… roman o alkoholu, o ženskah, o telesu, moškem in ženskem, ki se želi razlivati in biti ljubljeno, 

roman o knjigah, o slikarstvu, […] roman o osamljenosti.« 

(Gabriela Babnik o romanu Jaka in Vane) 

Na začetku osemdesetih let preteklega stoletja mora Jaka Rowenski kot večina njegovih 

vrstnikov po zaključku gimnazije v jugoslovansko vojsko. Poletje pred odhodom 

zaznamujeta privid svobode in sanjarjenja o prihodnosti z ljubljeno punco, jeseni pa je sanj 

in svobode konec. Jaka se v bovški vojašnici ujame v absurdno kolesje vojaškega reda, a po 

nekaj tednih se priključi športni vojaški enoti in v na videz neprehodni mreži vojaške 

discipline se pokažejo vrzeli, skozi katere poti vodijo v bolj anarhične lege bivanja. Sledi 



kazen, zato zadnje mesece kot vojak preživi na drugem koncu države, na nemirnem Kosovu, 

kjer že gori zažigalna vrvica in naznanja skorajšnji razpad Jugoslavije.  

Jaka v vojašnici spozna odbitega in ekscentričnega ljubljanskega pesnika Vaneta in se z njim 

spoprijatelji. Po vojski skupaj zaživita bohemsko študentsko življenje s potikanjem po 

Evropi in potovanjem v Španijo po sledeh slikarja Goye, v domačih krajih iščeta svoj prostor 

pod soncem v času, ko je povojna slovenska poezija na višku s Šalamunom, Strnišo in 

Zajcem, ko na površje prihajajo punk, številna družbena in umetniška gibanja in se podobe 

iz Fassbinderjevih filmov udomačijo v vsakdanu neke generacije.  

 

 

Ratej, Mateja: Svastika na pokopališkem zidu: Poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v 

tridesetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Beletrina, 2021. Število strani: 240. 

Hitlerizem slovenskega prebivalstva na Štajerskem se je kazal v simpatiziranju z nacističnim redom v 

javnosti, pomenil je privid boljšega življenja v nemški državi pod Hitlerjem. Ko so se pričeli mariborski 

Nemci v tridesetih letih 20. stoletja obračati k nacizmu, so jim zaradi lojalnosti, ekonomske odvisnosti 

in v upanju po večji blaginji sledili mnogi njihovi slovenski delavci in uslužbenci. Primere suma širjenja 

hitlerjevske propagande v omenjenem obdobju je mogoče spremljati v kazenskih spisih okrožnega 

sodišča v Mariboru, saj je bil hitlerizem v Kraljevini Jugoslaviji prepovedana politična dejavnost in ga je 

obravnavalo posebno Državno sodišče za zaščito države v Beogradu. V teh kazenskih spisih, katerih del 

razkriva Mateja Ratej v svoji knjigi, lahko zelo natančno razberemo, kako so popreproščene krilatice o 

boljšem življenju pod Hitlerjem s sposobnostjo pronicanja v mnogotere komunikacijske položaje 

ustvarjale specifično družbeno klimo postopnega naraščanja napetosti v desetletju pred nastopom 

velikanskega družbenega kolapsa.  

 

 



 

Na balkon visoke hiše: antologija najkrajše slovenske pripovedi. Uredila: Zupan Sosič, Alojzija. Zbirka 

Knjižnica Kondor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. Število strani: 315. 

Obsežen projekt Alojzije Zupan Sosič, ki je nastal po pregledu okoli 1000 knjig, prinaša 119 kratkih 

pripovedi (od pol do treh strani) 102 avtoric oziroma avtorjev. Ker je med nastankom najstarejšega, 

Trubarjevega besedila in najnovejšo pripovedjo iz leta 2017 kar 459 let, je v tej knjigi reprezentativno 

zajet svojevrsten razvojni lok slovenskega pripovedništva, še bolj pa se zdi pomembna generacijska, 

pokrajinska, spolna ter žanrska pestrost najrazličnejših pisav. Poleg uveljavljenih izbor prinaša tudi 

pripovedi avtoric in avtorjev, ki v slovenskem kanonu iz različnih razlogov še niso trdno zasidrani.  

 

 

Heemstra, Marjolijn van: In ime mu bo. Novo mesto: Goga, 2020. Število strani: 185. 

Razgiban roman se začne z dialogom noseče pisateljice in njenega partnerja, ki trdi, da bosta ime za 

otroka že našla, saj se na koncu ime vedno prilega osebi kot čevelj nogi. Avtorica se pri osemnajstih 

odloči: če bo kdaj rodila sina, ga bo poimenovala po bratrancu bombašu, odporniškem junaku iz 

družinskih zgodb. Ko leta kasneje res zanosi, se odloči raziskati, kdo je bil pravzaprav človek za to 

legendo: si res zasluži, da bi se njegovo ime preneslo naprej? Roman je živ, napet zapisnik tega iskanja, 

med katerim se avtorica ustavlja ob vprašanjih o dobrem in zlu, o meji med resnico in lažjo, o nitih, ki 

povezujejo preteklost s prihodnostjo, in o nujnosti pripovedovanja zgodb. 

 

 

 

 



Spitzer, Manfred: Epidemija pametnih telefonov: nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo. V 
Celovcu: Mohorjeva družba; Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. Število strani: 263. 
 

"Spitzer ima veliko željo, da obvaruje človeštvo pred poneumljenjem, ki neogibno grozi zaradi 

računalnikov, telefončkov, televizije in avtomobilskih navigacij." 

(Süddeutsche Zeitung) 

 

Pametni telefoni so v preteklem desetletju osvojili svet z nepredstavljivo hitrostjo in močno spremenili 

življenje za skoraj štiri milijarde ljudi. Večina ljudi vidi v tem tehničnem izumu predvsem pozitivne 

učinke, saj si komaj kdo lahko še predstavlja življenje brez teh malih »čudežnih« naprav, ki nas oklepajo 

od jutra do večera. Skrajni čas je, da temu podvigu postavimo ob bok dejstva. Le redki opozarjajo na 

negativne posledice prekomernega uporabljanja pametnih telefonov zlasti za otroke in mladino. Vodja 

Appla svari pred uporabo telefonov v šolah, v Franciji so jih tam že prepovedali, Južna Koreja pa ima že 

nekaj let zakone za zaščito mladine pred temi »sopotniki«. 

Ulmski psihiater Manfred Spitzer v svoji knjigi s pomočjo znanstvenih raziskav dokazuje, da nebrzdano 

uporabljanje pametnih telefonov škoduje zdravju, ovira izobraževanje otrok in mladine ter ima hude 

posledice tudi za našo družbo. Kritično razčlenjuje tako imenovano »digitalizacijo«, ki ima – kakor vsak 

pojav – tudi slabe posledice, v tem primeru zlasti za naše otroke in mladostnike. 

"Spitzer samo zato udarja na boben, ker bi rad, da njegova spoznanja slišijo tudi v otroških, učiteljskih 

in ministrskih sobanah." 

(Stuttgarter Nachrichten) 

 

 

Teršek, Andraž; Hosta, Milan; Amon, Mojca: Izleti v etiko, filozofijo in fiziologijo športa. Ljubljana: 
Lexpera, GV založba, 2020. Število strani: 187. 
 
Trije avtorji, trije različni pristopi k strokovni in miselni obravnavi športa, knjiga pa je celota, v katero 

so ti trije vidiki prepleteni. Milan Hosta in Andraž Teršek sta na svoj knjižni izlet v svet športa vstopila 

predvsem skozi optiko filozofije in etike z nekaj pravnimi primesmi, Mojca Amon pa v ospredje 

postavlja fiziološke in fizioterapevtske razsežnosti športa. Knjiga ponuja samonikle avtorske zapise o 

temah športa, ki se raztezajo od filozofskih in etičnih izhodišč športa kot zdravega življenjskega sloga, 

posameznikovega samouresničevanja in kulture prek razumljivih, poučnih in praktično koristnih 



odstiranj fizioloških in zdravstvenih komponent športne aktivnosti do lucidnih, pronicljivih in mestoma 

nadvse duhovitih iskanj in samospraševanj človeka, ki ima šport rad in ga potrebuje kot nujni 

kakovostni dodatek k bivanju. Z ohranjanjem zavedanja, da šport lahko človeka vodi tudi v manj zdrave 

zdrse, v odvisnost. 

 

Collin, Catherine; Grand, Voula; Benson, Nigel C.: Psihologija: jasno in jedrnato. Ljubljana : 

Mladinska knjiga, 2020. Število strani: 352.  

»Za več branja o izjemno zanimivih spoznanjih s področja psihologije, priporočamo v branje 

enciklopedijo Psihologija: jasno in jedrnato. V njej boste med drugim izvedeli tudi: da je dobro življenje 

proces, ne stanje obstoja, da norost ni nujno zlom, lahko je tudi preboj, da 24 ur po tem, ko se nečesa 

naučimo, pozabimo dve tretjini, da inteligenca posameznika ni točno določena količina, da je 

prepričanega človeka težko spremeniti, da v psihiatričnih bolnišnicah ne znajo ločiti duševno zdravih od 

duševno bolnih in da v resnici obstaja povezava med norostjo in genialnostjo.«  

(metropolitan.si) 

Smo ljudje zares posamezniki ali le del družbene gmote? Kaj je tisto, zaradi česar se spominjamo, in 

zakaj pozabljamo? Kako lahko objektivno izmerimo človeško inteligentnost? Podobna vprašanja so 

spodbudila delo največjih svetovnih mislecev in raziskovalcev na neverjetnem področju psihologije. 

 

 

Viri:  

https://beletrina.si 

www.emka.si 

https://www.goga.si/ 

https://www.mladinska.com/ 

https://www.ztt-est.it/sl 

https://www.gvzalozba.si 

https://beletrina.si/
http://www.emka.si/
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