
 

 

 

 

 

 

 

 

Kako sta Bibi in Gusti ozmerjala čas 
Ida Mlakar Črnič 
Sedma knjiga v zbirki o Bibi in Gustiju. 

Pujska sta nerazdružljiva prijatelja. Skupaj preživljata 

dogodivščine, spoznavata drug drugega in svet okoli 

sebe. Jesen je in Bibi in Gustija čaka mnogo opravil. 

Pograbiti je treba listje, pospraviti drvarnico in skuhati 

malinovo marmelado, še preden vse sadeže izmaknejo 

škorci in … Gusti. Časa pa zmanjkuje, zato je treba 

nekaj ukreniti – času bosta naredila zapik. 

 

 

 
Zvedavčki: Izumi 
Le kdo ne pozna zbirke enciklopedij Zvedavčki? 

V knjigi Izumi najdete odgovore na vprašanja, ki si jih 
otroci zastavljajo že od najzgodnejših let. 

 Kako je bilo izumljeno kolo? 
 Kako so nastale različne pisave? 

 Kdo je izumil kovance? 
Kratki in jasni odgovori so za še boljše razumevanje 

ponazorjeni s čudovitimi ilustracijami in profesionalnimi 

fotografijami. 

Knjiga je namenjena vsem vedoželjnim otrokom, ki 
radi raziskujejo in se sprašujejo o nastanku in razvoju 

dobrin, brez katerih si težko predstavljamo današnji 
vsakdan. Zbrana dejstva so izredno zanimiva in bodo 

presenetila tudi marsikaterega starša, učitelja ali vzgojitelja. 

 

KNJIŽNE NOVOSTI 
OKTOBER 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/ida-mlakar-%C4%8Drni%C4%8D


Najnevarnejše živali sveta 
Premišljeno zasnovana enciklopedija vsebuje 
čudovite fotografije in najnovejša spoznanja o 22 

najnevarnejših živalih sveta. Na večih mestih v 
knjigi so izpostavljene zanimivosti različnih živali, ki 

bodo branje in učenje naredile še zabavnejše. 
 Ste vedeli, da Masaji, ljudstvo iz Kenije in 

Tanzanije, svoje pokojne pustijo, da jih pojedo 
hijene? 

Enciklopedija najnevarnejših živali sveta je 

namenjena otrokom najrazličnejših starosti, ki jih 
navdušujejo nevarne živali. Otroke v zgodnjem 

predbralnem obdobju bo knjiga prepričala s kakovostnimi fotografijami, 
otrokom v prvi, drugi in tretji triadi osnovne šole pa bo nudila dobrodošlo 

pomoč pri zasnovi plakatov in predstavitev. 
V isti zbirki: Enciklopedija vesolja 

 
 
 

 
 
O dečku, ki je sanjal velike sanje 
Mojiceja Podgoršek 
Nekoč se je v Ljubljani rodil deček, ki je želel postati 
arhitekt. Po dolgih letih vztrajnosti in učenja mu je z 

veliko ustvarjalne domišljije tudi uspelo. Zgodba 
predstavi Jožeta Plečnika, našega 

najpomembnejšega arhitekta, čigar arhitekturna dela 

lahko občudujemo po vsej Sloveniji in tudi drugod po 
Evropi. 

Slikanica bo otrokom na razumljiv način približala 
življenje slovitega slovenskega arhitekta Jožeta 

Plečnika. Še posebej bo všeč tistim, ki se 
navdušujejo nad ustvarjanjem in risanjem. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://epistola.si/prodajni_program/enciklopedije/122/enciklopedija_vesolja/


 

Guinnessova knjiga rekordov 

Izšla je nova Guinnessova knjiga rekordov za leto 

2023najbolje prodajana knjiga, ki izhaja vsako leto. 
V zadnjem letu dni smo obdelali 38.991 prijav za 

rekorde, skozi naš strogi drobnogled se jih je prebilo 
4964, v knjigi pa je vključen izbor izmed teh, torej 2697 

rekordov, med katerimi jih je več kot 80 odstotkov novih 
ali izboljšanih. 

 

Postati uradni Guinnessov svetovni rekorder je še 
naprej zelo visoko na seznamu želja neštetih 

posameznikov po vsem svetu. Tega se zavemo vsak dan 
znova, ko naši uredniki za rekorde pregledujejo na 

desettisoče prijav, ki jih prejmemo vsako leto. Sprostitve 
ukrepov proti pandemiji covida-19 v tem letu in vrnitev v neko vrsto 

‘normalnosti’ so to samo še podžgale. Čeprav prečesavanje prijav terja 
veliko dela, smo prav zaradi tega opazili porast števila izjemnih dosežkov 

na vedno širšem področju osvajanja rekordov s strani vedno bolj 
raznolikih rekorderjev. 

 
 

 
 

20 izjemnih raziskovalcev, ki so spremenili 
svet 
Gabriella Santini 
Italijanska pisateljica, tudi sama navdušena popotnica, 

je za mlade bralce ustvarila kolaž biografskih utrinkov 
raziskovalcev, popotnikov, avanturistov in izjemnih 

posameznikov, ki so s svojim življenjem in odkritji za 

vedno spremenili svet. Živeli so v različnih obdobjih, se 
spopadali z raznovrstnimi ovirami, prav vsem pa je 

skupno, da so zmogli slediti svojim sanjam in dosegli 
nekaj več. Najprej spoznamo mitološkega popotnika 

Odiseja, nato pa se zvrstijo pomorščaki in raziskovalci, 
znanstveni raziskovalci, arheologi in paleontologi, pustolovci in veliki 

popotniki. Nekateri med njimi, kot so Krištof Kolumb, Charles Darwin ali 
Neil Armstrong so bolj znani kot morda Isabelle Bird ali Freya Stark. A 

prav vse zgodbe nagovarjajo mlade bralce, naj pogumno zajadrajo v 
življenje in se soočijo z izzivi, ki jih srečajo na svoji poti. Besedilo 

dopolnjujejo čudovite, celostranske ilustracije več ilustratorjev, ki z 
različnimi slikarskimi načini poskrbijo, da je že ogled slik samo po sebi 

svojevrstno doživetje. Knjiga, ki kar kliče po branju v dvoje, v naročju 
staršev. Veseli pa je bodo tudi šolarji, ki že znajo samostojno brati in bi 

radi izvedeli kaj več o življenju teh izjemnih raziskovalcev. Prevod dela: 

20 extraordinary explorers who changed the world. 

https://www.dobreknjige.si/Avtorji.aspx?avtor=Gabriella+Santini


 
Atlas: odkrij zavihke 
Zemeljsko oblo prepotuj od celine do celine. 
Oglej si notranjost ognjenikov in gejzirjev, razišči 

znamenitosti ter odkrij neverjetne rastline in živali, 
vključno z zanimivostmi in podrobnimi risbami vseh čudes 

sveta. 
 

 

 
 

 
 
 

Drobtine iz mišje doline 
Anja Štefan 
Ponatis slikanice, ki je prejela večernico, nagrado za 

najboljše izvirno otroško in mladinsko leposlovno delo. 

 

 
 

 
 

 
 

 

NE  
Feri Lainšček 
Pesniška zbirka Ne vsebuje enaintrideset pesmi, ki so 
razporejene v logični lok življenjskega dogajanja vsake 

najstnice ali najstnika: od uporništva brez razloga, ne preveč 
naklonjenega odnosa do šole in učiteljev, umanjkanja 

razumevanja življenjskega smisla, nerazumevanja 

zastavljenih meja in drugih tipičnih najstniških odzivov 
(nečimrnost, zavist, hinavščina, siljenje v ospredje) do 

zaljubljenosti in ljubezni. 

Ne odkriva obdobje odraščanja, ko marsikdaj ni povsem 
jasno, zakaj je nekaj treba narediti (in v tem celo videti 

smisel), ko se mladostnica ali mladostnik prvič sreča z bolečino 
nesprejetosti, pa naj gre za prijateljstvo ali ljubezen, ko občutek 

osamljenosti spodmika veselje do življenja. Ampak Lainšček ve, in z njim 

bralec, da so konci (drobnih vsakdanjih dogodkov, druženj med ljudmi, 
prijateljstev, ljubezni, varnosti doma) lahko tudi srečni. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/anja-stefan-9439


Babica za lahko noč 

Vinko Möderndorfer 

 
Babica, ki ne zna peči piškotov? Ki, meni nič, tebi nič, 
poštarju izmakne kolo? Ki lahko mirno grize čokolado, ker 

ima zobe tako ali tako spravljene v kozarcu? Takšna je 
babica v imenitni novi pesniški zbirki Vinka Möderndorferja, 

v kateri bomo srečali tudi fine zaljubljence, pravljico, ki 
spremeni poklic, poredno žlico, zanimiva vprašanja in še bolj 

zanimive odgovore. Duhovita knjiga za babice, vnuke in 
ostale družinske člane! 

Vsestranski ustvarjalec, ki se je na področju mladinske 

književnosti v zadnjem času izkazal predvsem z odmevnima mladinskima 

romanoma, se tokrat spet vrača k otroški poeziji. Pesniško zbirko je avtor 
razdelil v pet sklopov, pesmi pa segajo od šaljivih – v teh se včasih tudi 

hudomušno poigra z jezikom – do bolj resno (zrelo) intoniranih. Otrok v 
Möderndorferjevih pesmih ima odraslega pogosto kje blizu, njuni odnosi pa 

so različni, kakor je tudi v življenju; otrok se na odraslega enkrat huduje, 
drugič mu zastavlja vprašanja, enkrat se ima z njim imenitno, drugič samo 

sta/so drug ob drugem. Motivno in tematsko raznolika poezija je gibka, 
vedra in igriva, knjigo pa vizualno (p)oživiljajo ilustracije vse bolj cenjene 

ustvarjalke Tanje Komadina, ki je že večkrat dokazala, da ima smisel tako 
za izvirne likovne detajle kot za ustvarjanje toplega družinskega vzdušja in 
otroške razigranosti, ki diha iz Möderndorferjeve knjige. 

Delo je bilo nominirano za večernico 2020. 

 
  



Romeo in Julija iz sosednje ulice 
Vinko Möderndorfer 

 
Kdo so sodobni Romei in Julije? Fantje in punce iz 
šolskih klopi, ki se srečujejo s prvimi 
zagledanostmi in privlačnostmi, pa tudi z lastno 
sramežljivostjo in nesamozavestjo. Prostori v 
pesmih so šola, ulica ali dom, narava pesmi pa 
sega od izjemno duhovitih preko toplih in prisrčnih 
do tudi bolj resnih. Pesnik ob tem pokaže veliko 

posluha za mlade in njihove drobne srčne tegobe 
ter srečanja, ob katerih se iskri. Möderndorfer nam je torej po 
pesniški knjigi Babici za lahko noč, v kateri nagovarja mlajše 
bralce, postregel še z ljubezensko poezijo za najstnike. Knjiga je 
primerna tako za samotna branja, ob katerih bodo nemara bralci 
prepoznali kakšen lasten "simptom" oziroma čustva, s katerimi – 
morda – ne vejo najbolje, kaj bi, prav tako pa tudi za branja v 
dvoje, ob katerih bo gotovo tudi veliko hihitanja. Nekaj 
odgovornosti za to vsekakor nosijo tudi ilustracije Jureta 

Engelsbergerja, ki so inteligentno humorne; kot pravi, je moral 
tudi sam pesniti, seveda likovno. Knjiga Romeo in Julija iz 
sosednje ulice je, nenazadnje, kot nalašč tudi za darilo (od 
Romea Juliji ali obratno)!  

Knjižno delo je izšlo v okviru knjižnega programa, ki ga 
sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 
 
 

https://www.miszalozba.com/knjige/babica-za-lahko-noc/

