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Z našim raznovrstnim in bogatim
izborom knjig se lahko seznanite tudi
na spletni strani
www.sodobnost.com,
kjer lahko naročite knjige prek spletne
trgovine.
Naše knjige distribuira Avrora AS.
Na voljo so v vseh bolje založenih
knjigarnah.

Če želite prejemati naše
novice, nam pišite na
sodobnost@guest.arnes.si.
Za dodatne informacije nas
lahko kontaktirate po telefonu
01/43 72 101 ali e-pošti
sodobnost@guest.arnes.si.
Ilustracija na naslovnici:
Andreja Peklar
Izvedba tega projekta je financirana s strani
Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne
predstavlja stališč Evropske komisije.

KUD Sodobnost International smo krea
tivna založniška ekipa, ki v sodelovanju z vrhunskimi avtorji in prevajalci že sedemnajst let razveseljuje s
kakovostnimi izdajami del za otroke
in odrasle. Skrb za bralno kulturo je
temelj našega prizadevanja; horizonte ljubiteljev kakovostne literature širi
mo z najstarejšo slovensko literarno
revijo Sodobnost, z različnimi bralnimi
projekti pa skrbimo tako za najmlajše
bralce in šolarje kot za popestritev družinskih bralnih uric. Veseli nas, da smo
projektom za spodbujanje branja v letošnjem letu uspešno pridružili Zmenek
s knjigo – neverjeten odziv bralcev
na naše knjižne škatle nam je v jadra
zagnal svežega vetra.
V pričakovanju novih izzivov se z ve
seljem oziramo v pretekle mesece, vse
tja do januarja. Toplo vabljeni, da se
skupaj z nami potopite v katalog naših
letošnjih knjižnih izdaj. Naj vam pest
rost in barvitost skrbno izbranih knjig
polepšata jesenske dni.

Bavbav
Benas Bėrantas

Ko veveriček Skokec prenoči pri svojem
najboljšem prijatelju vrančku Krakcu, se
od njunega norenja trese vsa hiša; žoga
prileti na rob postelje in se odbije skozi
odprto okno. Toda zunaj je trda tema in
prijatelja se žogo bojita poiskati. Ob svitu
je ni nikjer – kaj če jo je ukradel bavbav?
Veveriček in vranček skleneta, da bosta
izgubljeno žogo našla, pa čeprav bosta
morala premagati bavbava, in odpravita
se jo iskat v temen gozd.

• Zabavna in poučna zgodba ponuja čudovito priložnost za pogovor z otroki o
strahu in kako ga premagati; vsakdo se
namreč česa boji, celo najpogumnejši.
• Izjemne ilustracije bralcem pričarajo
gozd
ni svet in prispevajo k napetosti
ob branju dogodivščine glavnih junakov.
• Leta 2019 je bila slikanica uvrščena v
katalog Bele vrane, ki ga vsako leto sestavi Mednarodna mladinska knjižnica
v Münchnu.

Benas Bėrantas

Bavbav

Ilustrirala Vilija Kvieskaitė
Prevod: Klemen Pisk
Vezava: trda
Format: 25,5 x 26 cm
Obseg: 32 strani
Starost: 5+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: bavbav,
premagovanje strahu, strah pred temo,
prijateljstvo, pogum, gozdne živali,
otroci in starši.

Krasna slikanica z zelo preprostim jezikom, ki bo dostopen in razumljiv tudi najmlajšim
bralcem, nosi zelo močno sporočilo. Strah je najmočnejši takrat, ko mu pustiš, da kroji tvoje
življenje. Knjižna blogerka Ajda Naklada

Benas Bėrantas

Vilija Kvieskaitė

Ko je bil še majhen (manjši od tebe), se
je bal visoke trave in brenčanja, ki se je
širilo iz nje. Toda zdaj je precej visok in
čisto mogoče, da se trava boji njega. Glede brenčanja pa ni čisto prepričan. Zlasti
kadar ne vidi, kaj brenči. Preden se usede
v travo, se zato vedno dobro razgleda.

Ko je bila majhna, jo je mama pošiljala po
kruh. Na visoki polici ga je bilo težko doseči, a še težje – koga prositi, naj pomaga.
Toda izkazalo se je, da si pomoč lahko
pribori tudi z vztrajnim poskušanjem. Prej
ali slej se je našel kupec, ki je razumel
njeno težavo.

Klemen Pisk
Kakor mnogi slovenski otroci se je bal
Bedanca. Med gledanjem filma je obračal
glavo stran in čakal, da Kekec hudobnega
moža užene v kozji rog. Pozneje je strah
premagal in še danes rad pogleda kakšno
grozljivko. Kadar ga je vseeno strah, si
reče: To pa je res odličen film!

Zarja in Živa
Nabrita šolarka

Sinikka Nopola in Tiina Nopola
Zarja je začela hoditi v prvi razred. Šolarji
morajo sami lupiti krompir in si ne smejo vrtati po nosu, pove sestrici Živi. Mala
malica, pomisli Živa, tudi ona bi lahko bila
šolarka, biti ves dan sam doma je grozno
dolgočasno. Nabrito dekletce ne okleva – z
nenavadno ukano se bo namesto sestre
udeležila ribolovnega izleta! Toda njenim
vragolijam ni ne konca ne kraja, in ko zaradi
rimarjenja ribam kmalu podivja ves razred,
Živi grozi, da se bo skrivnost razkrila ...

• Priznani in večkrat nagrajeni finski pisateljici sta mlade bralce očarali s humornimi otroškimi romani.
• Zabavna situacijska komika, živi dialogi
in domiseln jezik.
• Ob branju se bodo krohotali bralci vseh
starosti!

Sinikka Nopola in Tiina Nopola

Zarja in Živa: Nabrita šolarka
Ilustrirala Salla Savolainen
Prevod: Julija Potrč Šavli
Vezava: trda
Format: 17 x 24 cm
Obseg: 71 strani
Starost: 6+
Cena: 22,90 €
KLJUČNE BESEDE: prvi razred, odnos
med sestrama, družina, potegavščine,
rimanje, situacijska komika, humor.

Sinikka in Tiina Nopola

Salla Savolainen

Sinikka in Tiina Nopola sta sestri in priznani finski pisateljici. Sinikkin opus vključuje
vse od kratke proze, kolumn in otroških
romanov do dram, muzikalov, televizijskih
dram in scenarijev za animirane filme. Tiina
je pisateljica za otroke, dramatičarka in
filmska scenaristka. Sestri sta mlade bralce očarali s humornimi otroškimi romani,
njuni junaki pa so osvojili tudi gledališke
odre in televizijske zaslone. Za svoja dela
sta prejeli več nagrad, leta 2002 sta se
uvrstili na častno listo IBBY, leta 2003 pa
sta prejeli medaljo Anni Swan, nagrado
finske sekcije IBBY za izvrstne otroške in
mladinske knjige.

Salla Savolainen je priznana in plodovita
finska ilustratorka. Znana je predvsem po
uspešnem sodelovanju s številnimi avtorji
otroških knjig, ustvarila pa je tudi avtorske
slikanice ter vrsto ilustracij za učbenike in
revije. Njena dela so bila razstavljena na
domačih in mednarodnih razstavah. Za
svoje stvaritve je prejela tudi razne nagrade: večkrat je bila nominirana za nagrado
Finlandia Junior, leta 2010 je bila nominirana za prestižno mednarodno nagrado
Hansa Christiana Andersena, za ilustracije
učnega gradiva pa ji je Društvo finskih
ilustratorjev leta 2013 podelilo nagra
do
Kukko.

Julija Potrč Šavli
Julija Potrč Šavli je prevajalka iz finščine,
angleščine in estonščine. Prevaja prozna
dela, poezijo, otroška in mladinska dela ter
dramska besedila. Iz finščine je prevedla
več kot 30 del, za otroke med drugim priljubljeno serijo slikanic Tine in Bine Aino
Havukainen in Samija Toivonena, serijo
Ela in prijatelji Tima Parvele ter Rista Bobnarja sester Nopola. Leta 2010 je prejela nagrado Radojke Vrančič za najboljšo
mlado prevajalko. Med letoma 2009 in
2014 je poučevala finski jezik na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2014
je članica upravnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Mina HB
Susanna Mattiangeli
V tem zvezku boste našli same zanimive reči! To so zapiski, osebne zadeve ter
resnične in izmišljene zgodbe Mine HB.
Med njimi boste naleteli na neprilagodljivo
učiteljico Valentino in naporna preigravanja pred tablo, na skrivno življenje številk,
nekaj polomljenih kopij in na simpatijo po
imenu Jakob Ternar. Odkrili boste tudi kopico dokazov o prijateljstvu. Minin bratec v
omari prepeva operne arije, mamo in očeta
je žal hipnotiziral računalnik, Mina pa piše
pisma sebi v prihodnost … Nujno branje za
vse sošolke in sošolce ter njihove starše!
Priznana italijanska avtorica Susanna
Mattiangeli nam je pričarala izjemen svet
deklice, ki je tako živahna in neustavljiva,
da nas v trenutku posrka v svoje resnične
in namišljene zgodbe.

• Smeh zagotovljen!
• Knjiga vabi mladega bralca k ustvarjanju
tistega, kar ga zares veseli.

Susanna Mattiangeli

Mina HB

Ilustrirala Rita Petruccioli
Prevod: Dušanka Zabukovec
Vezava: trda
Format: 15 x 21 cm
Obseg: 124 strani
Starost: 8+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: pisanje, šola,
branje, prijateljstvo, prihodnost,
domišljija, pisma, dogodivščine,
humor.

Avtorica je za svoje ustvarjanje leta 2018 prejela eno najprestižnejših nagrad na področju
otroške književnosti – italijansko Andersenovo nagrado za pisateljico leta.

Susanna Mattiangeli

Rita Petruccioli

Susanna Mattiangeli je izvrstna italijanska
avtorica, ki za otroke že vrsto let ustvarja
različne projekte, vodi risarske in lutkovne
delavnice ter poučuje kreativno pisanje.
Za svoja vrhunska dela je leta 2018 prejela eno najprestižnejših italijanskih nagrad
na področju otroške književnosti – Andersenovo nagrado za pisateljico leta.

Rita Petruccioli ima edinstven in neposreden slog. Njene ilustracije so bile razstav
ljene v Italiji, Franciji, Nemčiji in Koreji.
Cenjena je kot ilustratorka za otroke in
risarka stripov, sodelovala je že z vsemi
pomembnimi italijanskimi založbami.

Dušanka Zabukovec
Dušanka Zabukovec prevaja iz angleščine, francoščine, italijanščine, hrvaščine in
srbščine v slovenščino in iz slovenščine
v angleščino. Je dobitnica IBBY častne
liste 2000 in nagrade Brede Lipovšek za
življenjsko delo (2015), ki jo podeljuje Dru
štvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev.

H2O in skrivna vodna misija
Petr Stančík

Zgodba odličnega češkega avtorja Petra
Stančíka se osredotoča na vodo, ki daje
življenje. Voda ima formulo H2O, kar so
tudi začetnice glavnih junakov, Huga, Huberta in Ofelije, ki se s pomočjo zmanjševalca in miniaturne podmornice odpravijo
na različne konce vodovodne napeljave.
Ste kdaj pomislili, da so ravno vodovodne
cevi tiste, ki vodijo v vsak dom, v vsako
tovarno in v vsako učilnico? V vsak še tako
skrit kotiček sveta. Seveda zgodba ne bi
bila tako napeta, če se v njej ne bi pojavil
zlobni profesor Vulpes.

• Poleg odlične in napete zgodbe na robovih strani najdete zabavne podrobnosti,
zgodovinska in znanstvena dejstva ter
celo recepte za najljubše jedi junakov
iz knjige!
• Petr Stančík je že kot otrok želel imeti
svojo lastno žepno podmornico, ampak
se mu je nikdar ni posrečilo sestaviti,
tako da je o njej napisal knjigo.
• Galina Miklínová si podmornice nikdar
ni želela, želela pa si je srečati Petra
Stančíka, kar se ji je s to knjigo izpolnilo
in pri čemer je zelo uživala.

Petr Stančík

H2O in skrivna vodna misija
Ilustrirala Galina Miklínová
Prevod: Peter Svetina
Vezava: trda
Format: 20,5 x 20,5 cm
Obseg: 80 strani
Starost: 8+
Cena: 22,90 €
KLJUČNE BESEDE: voda, svet,
izumi, dogodivščina, prijateljstvo,
znanstvena dejstva, napeto branje.

Izjemno domiselna zgodba češkega avtorja je pospremljena z dinamičnimi dvostranskimi
ilustracijami in tistimi ob robovih, ki popestrijo branje. Zgodbo, ki bo očarala vso družino,
je odlično prevedel Peter Svetina, ki bi si ga zlahka zamislili tudi v vlogi avtorja te knjige!
Urška Bračko, Bukla

Petr Stančík

Galina Miklínová

Petr Stančík (1968) piše za majhne in
velike bralce. Otrokom so namenjene podzemna pravljična grozljivka Koren ga je
potegnil pod zemljo (2013), štiri napete
dogodivščine jazbeca Hrujde (2014–2017)
in knjiga O lijevi luknji (2016), ki ima čisto
pravo luknjo, skozi katero lahko po slamici
pijete recimo sok. Za odrasle je napisal
prozna dela Pérák (2008), Mlin mumij:
Prevratno odkritje komisarja Durmana
(2014) in Angelovo jajce (2016). Že kot
otrok je želel imeti svojo lastno žepno pod
mornico, ampak se mu je nikdar ni posrečilo sestaviti, tako da je o njej napisal knjigo.

Galina Miklínová (1970) riše, animira, reži
ra. Je avtorica priljubljene risanke o Kana
fasku in petih avtorskih kratkih filmov. S
pisateljem Pavlom Šrutom je spravila na
svet trilogijo Lihožerci (vse tri knjige so
prevedene v slovenščino). Po motivih prve
ga dela je leta 2016 posnela svoj prvicelovečerni animirani film Lihožerci, ki je bil
preveden in predvajan tudi v Sloveniji. Za
otroke je ilustrirala več kot trideset knjig.
Podmornice si nikdar ni želela, želela pa
si je srečati Petra Stančíka, kar se ji je s
knjigo H2O in skrivna vodna misija izpolnilo
in pri čemer je zelo uživala.

Peter Svetina
Peter Svetina (1970) uči, piše, prevaja,
posluša, pije čaj in sprehaja psičko. V
osnovni šoli si je želel postati detektiv, kar
se mu je delno uresničilo: pri spraševanju
skuša s pomočjo uveljavljenih detektivskih
metod iz učenk in učencev izvleči znanje.
Tudi sam je napisal nekaj detektivk, za
povrh pa še nekaj pravljic, zgodb in pesmi
za otroke in odrasle. V Pragi je študiral,
od takrat bere češke knjige in jih kdaj
prevaja. Tako visok je, da bi ga moral Hubert pomanjšati z dvema zmanjševalcema
hkrati, če bi ga hotel spraviti v svojo žepno
podmornico.

Rosica in Fazan ter
druge pripovedke
Tamara Bakran
Vabljeni v topli svet pripovedk hrvaške pisateljice Tamare Bakran. Avtorica v razkošnem pripovednem slogu in z neizmerno
domišljijo tke podobe, meša sanje, dodaja
resničnost, rešuje težave, s katerimi se
srečujejo pravljična bitja in s katerimi se v
svojem vsakdanu srečujejo otroci. Vsako
bitje si zasluži, da je ljubljeno in spoštovano. Vsi in vse okoli nas ima občutke, tudi

narava. In njene blagoslove je treba ohraniti. Blag humor spremlja pripovedi in riše
bralcu nasmešek na obraz ob princesi, ki
z bomboni lovi zlato ribico, ob posvojenem
jajcu, ob čarovnici Babuši in njenem čarobnem medaljonu …
Pravljično vzdušje dopolnjujejo čudovite
ilustracije Ane Vujasić, ki je v podobe ujela
ta rahločutni svet bogate domišljije.

Tamara Bakran

Rosica in Fazan ter druge
pripovedke
Ilustrirala Ana Vujasić

Prevod: Vasja Bratina
Vezava: trda
Format: 15,5 x 21,5 cm
Obseg: 104 strani
Starost: 9+
Cena: 19,90 €
KLJUČNE BESEDE: pravljičnost,
domišljija, pomen narave, izvirno
reševanje težav, humor, pripovedke.

Tamara Bakran
Tamara Bakran je začela pisati zgodbe za
otroke po rojstvu hčerke Ide. Pesmi piše
že od otroštva, zato je v njenih zgodbah
tudi poezija. V njih se vrača k naravi in živalim, ki jih, odkar živi in dela v mestu, zelo
pogreša. Med sanje in budnost, domišljijo
in stvarnost ne postavlja jasnih meja, vse
se prepleta in medsebojno prežema tako v
vsakdanjosti kot v zgodbah. Njeni pravljični liki občasno izkušajo tudi žalost, strah
in druge tegobe, vendar se z ljubeznijo in
radostjo, razigranostjo in norčavostjo vse
dobro konča, kakor se največkrat tudi v
življenju.

Ana Vujasić
Ana Vujasić je diplomirala na zagrebški
fakulteti za oblikovanje. Ilustrirala je slikanico, to pa je njena prva ilustrirana zbirka
zgodb. Pogled z njenega okna ji je dal
navdih za eno od ilustracij. Uganete, za
katero?

Vasja Bratina
Vasja Bratina iz več jezikov prevaja zahtevne knjige za odrasle bralce, včasih pa
zbere pogum in kaj prevede tudi za najzahtevnejše občinstvo – otroke.

Najdenka iz Puhljevega gozda
Stefan Boonen
Ganljiva, zabavna in napeta zgodba.
Nekega dne na rečni breg pri Puhljevem
gozdu naplavi deklico. S seboj ima samo
rdeč kovček. Deklica je pozabila, kako ji je
ime, zato ji vaščani rečejo Najdenka. Na
bregu si postavi svojo kočico in stolp iz
avtomobilskih gum. Toda prebivalci Puhljevega gozda menijo, da tako ne more
živeti. Nekdo jo mora vzeti k sebi! Toda

kdo? Veliki Juš? Doktor Hendrik? Pek z
enajstimi sinovi? Kaj če za naplavljeno deklico ni mesta v tako prikupni vasici, kot je
Puhljev gozd? Morda so z njo same težave? Spomnimo se samo kolobocije z medvedom iz Puhljevske hoste. Ali celotnega
cirkusa, ko je hotel gospod Valjon postaviti
zabaviščni park! In tudi tistega trenutka, ko
je Najdenka preprosto izginila.

Stefan Boonen

Najdenka iz Puhljevega gozda
Ilustriral Tom Schoonooghe
Prevod: Stana Anželj
Vezava: trda
Format: 19 x 12,5 cm
Obseg: 156 strani
Starost: 9+
Cena: 22,90 €
KLJUČNE BESEDE: sirota, vaščani, asimilacija,
medosebni odnosi, dogodivščine, dom, ekologija,
odločna junakinja.

Nenavadna zgodba Stefana Boonena bralca povsem začara z izrečenim in neizrečenim,
s srečo in bolečino, s tišino in glasbo, s strahom in pogumom. Dotika se najlepšega lesketa
nja osončene reke življenja in uničujočih poplav. Govori o ljubezni in o brezsrčnosti. O tem,
da je treba včasih storiti tudi kaj takega, česar drugi ne odobravajo. Je ena tistih zgodb, ki
jih z enakim užitkom berejo odrasli in poslušajo otroci. Maja Črepinšek, Moj malček

Stefan Boonen

Tom Schoonooghe

Stefan Boonen je vsestranski avtor. Piše
za bralce med 4. in 14. letom starosti:
slikanice, zgodbice, leposlovne in poučne
knjige. Številna njegova dela so prevedena
in nagrajena ali so bila prirejena za televizijo ali film. Stefan ustvarja tudi v gledališču
in sodeluje pri najrazličnejših pripovedovalskih projektih. Kot pisatelj pogosto gostuje na šolah in v knjižnicah.

Tom Schoonooghe ilustrira otroške slikanice, rad riše po stenah, slika na platno,
ustvarja risanke in reklamne kampanje
ter še veliko drugega. Na svojih pripovedovalskih nastopih riše iz svojih knjig,
najraje v prijetnem vzdušju knjižnic. Prav
tako je soustanovil gledališko skupino De
EiBakkerij in šel z njo na turnejo.

Stana Anželj
Stana Anželj prevaja knjige za mlade in
odrasle, trenutno največ iz nizozemščine.
Pri založbi KUD Sodobnost International
so v njenem prevodu izšli stripa Stefana
Boonena, slikanice Jana De Kinderja in
Edwarda van de Vendla ter roman za odrasle Rodaana Al Galidija. Za svoje prevode je med drugim prejela častno listo IBBY
za mladinsko književnost.

Marij, magija in volkodlakinja Vera
Reeli Reinaus
Dvanajstletni Marij se z družino preseli v
vas, kjer se sreča z govoricami o zakopanem zakladu, pa tudi o čudežnih sposobnostih nekaterih prebivalcev. Marijev brat
Martin si hitro najde fantovsko družbo,
medtem ko Marija bolj mika druženje z
Vero, čeprav njuni sošolci pravijo, da je
volkodlakinja. Marija vedno znova vleče v
gozd, ki mu počasi razkriva svoje temne
skrivnosti. Kmalu se znajde v veliki nevarnosti … Ga bo Vera lahko rešila? Bo lahko
Marij rešil njo?

• Izjemno napeta pripoved z elementi fantastike.
• Bralca v pripoved posrkajo odlična dramaturgija zgodbe in fantastični elementi,
zgodba pa ponuja obilo tem za diskusije
po branju, zato je knjiga primerna tudi za
branje v različnih bralskih krožkih.
• Nagrada za najlepše oblikovano mladinsko knjigo in uvrstitev v prestižni katalog
Belih vran.

Reeli Reinaus

Marij, magija in volkodlakinja Vera
Ilustrirala Marja-Liisa Plats
Prevod: Julija Potrč Šavli
Vezava: trda
Format: 15 x 22 cm
Obseg: 231 strani
Starost: 10+
Cena: 24,90 €
KLJUČNE BESEDE: prijateljstvo, zvestoba,
iskrenost, požrtvovalnost, sprejemanje
težkih odločitev, prva ljubezen, varovanje
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Reeli Reinaus

Marja-Liisa Plats

Reeli Reinaus (1977) je priznana estonska
pisateljica za otroke in mladino. Doslej je
napisala približno 30 knjig, za svoje delo
je v Estoniji prejela številne nagrade in
priznanja. Piše otroška dela, ki tematizirajo vsakdanje življenje otrok, problemske
romane, mladinske kriminalke in napete
pripovedi s pridihom mistike. Leta 2018 je
bil njen mladinski roman Kako je moj oče
dobil novo ženo uvrščen na IBBY častno
listo, knjiga Marij, magija in volkodlakinja
Vera pa se je istega leta uvrstila v katalog
Bele vrane. Za štiri dela je prejela znak
dobra otroška knjiga in dobra mladinska
knjiga.

Marja-Liisa Plats (1984) je ilustratorka,
grafična oblikovalka, fotografinja in pevka.
Diplomirala je iz fotografije na Akademiji
za umetnost v Tartuju. Doslej je ilustrirala
več kot 40 del za otroke in mladino, red
no sodeluje tudi z estonsko otroško revijo
Täheke (Zvezdica). Za svoje delo je bila
deležna številnih priznanj, med drugim se
je s tremi knjigami uvrstila v katalog Bele vrane. Dela, ki jih ilustrira, se redno
uvrščajo na seznam najbolje oblikovanih
estonskih mladinskih knjig.

Julija Potrč Šavli
Julija Potrč Šavli (1979) je prevajalka iz
finščine, angleščine in estonščine. Prevaja
prozna dela, poezijo, otroška in mladinska
dela ter dramska besedila. Iz finščine je
prevedla več kot 30 del, za otroke med
drugim priljubljeno serijo slikanic Tine in
Bine Aino Havukainen in Samija Toivonena, serijo Ela in prijatelji Tima Parvele ter
Rista Bobnarja sester Nopola. Leta 2010
je prejela nagrado Radojke Vrančič za naj
boljšo mlado prevajalko. Med letoma 2009
in 2014 je poučevala finski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta
2014 je članica upravnega odbora Društva
slovenskih književnih prevajalcev.

Bratje

Najstarejši, najtišji, najiskrenejši,
najskrivnostnejši, najnežnejši, najhitrejši in jaz
Bart Moeyaert
»Moj brat je povedal, da smo skupaj nepremagljivi in to je bilo lepo slišati. Sam se
ni nihče počutil junaka.«
Eden najuspešnejših mladinskih avtorjev nizozemskega govornega področja Bart
Moeyaert je bil rojen leta 1964 v Bruggeju,
v Belgiji, in ker je na svet privekal kot sedmi
sin, je bil njegov boter nihče drug kot kralj
Baudouin I. Belgijski.
Kako pomembno vpliva na nas družina,
je Moeyaert občutil ob odraščanju s šestimi
brati. V šestdesetih letih so jim starši puščali
veliko svobode, prav ta pa je vir navdiha za
vrsto zabavnih dogodivščin – predstavljajte

si le, kakšna je bila videti jutranja vratolomna dirka Moeyaertove številčne kolesarske
ekipe v šolo! Zbirka miniaturnih zgodb Bratje prinaša zabavno branje; ker so zgodbe
kratke, bodo pritegnile bralce začetnike, in
ker so jezikovno izpiljene in duhovite, bodo
v njih uživali tudi starejši.
V duhovitih, včasih pa tudi predrznih
jezikovnih vragolijah se skriva ena glavnih kvalitet Moeyaertovega zgoščenega in
muzikaličnega sloga, je v svoji obrazložitvi
opozorila žirija, ko je temu priljubljenemu
mladinskemu pisatelju leta 2019 prisodila
prestižno nagrado Astrid Lindgren.

Bart Moeyaert
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Bart Moeyaert

Mateja Seliškar Kenda

Bart Boudewijn Peter Moeyaert je prvo
knjigo (Razglašeni duet, 1983) izdal že pri
devetnajstih in zanjo prejel tudi svojo prvo
literarno nagrado. Po študiju nemščine, nizozemščine in zgodovine se je tako odločil,
da postane pisatelj, in do danes je izšlo
že več kot trideset njegovih del, večinoma pesniških zbirk in romanov za mladino.
Piše tudi dramska besedila, scenarije, kolumne, eseje. Prejel je številne domače in
tuje nagrade, saj so njegove knjige prevedene v številne tuje jezike. Med uspešnejšimi je tudi roman Gole roke (1995, slov.
prev. 1997), ki je bil doslej edino njegovo
delo, prevedeno v slovenščino. Leta 2019
je za svoje ustvarjanje prejel prestižno spominsko nagrado Astrid Lindgren. Zgodbe, v
katerih sledimo dogodivščinam tesno povezane bratovske klape, je leta 2001 zbral v
zbirki Bratje, za katero je prejel nizozemsko
nagrado Wouterje Pieterse Prijs za najboljše mladinsko delo leta.

Mateja Seliškar Kenda je končala študij
primerjalne književnosti, francoščine in
nizozemščine ter doktorirala s področja
nizozemske in flamske avantgardistične
poezije. Prevaja predvsem nizozemsko
in francosko literaturo za odrasle in mladino. Omeniti velja njene prevode mladinskih del avtorjev Annie M. G. Schmidt, Daniela Pennaca, Helle S. Haasse,
Guusa Kuijerja in Anne Provoost, med
prevodi za odrasle pa antologije sodobne nizozemske in flamske kratke proze
in poezije, zbirko kratkih zgodb Michela
Tournierja ter prevode romanov avtorjev,
kot so na primer W. F. Hermans, Gerard
Reve, Peter Terrin, Tom Lanoye, Hugo
Claus, Violette Leduc, Arnon Grunberg.

Mira ve vse
Luigi Ballerini
Tajne službe so se včasih zatekale tudi k
nasilju in mučenju, da so iz ljudi izsilile podatke. Danes ni več tako: ljudje spontano
pošiljajo svoje osebne podatke mreži, družabnim omrežjem in vsem spletnim stranem, ki jih obiščejo ali na katere se prijavijo,
ter s tem nevede privolijo, da režim nenehno sledi njihovim dejavnostim. To bi lahko
poimenovali prostovoljno suženjstvo, neodgovorno in nespametno. Nobene potrebe ni
več, da bi nam kar koli vsiljevali s političnim
nasiljem. Vse počnemo sami.
Ne tako daljna prihodnost. Ljudje živijo
v pametnih domovih, obkroženi s pametnimi gospodinjskimi aparati, s pametnim

ohištvom. Z veseljem nosijo komuni
p
katorje, ki zavzeto zbirajo podatke o nji
hovem zdravju, počutju in razpoloženju,
predvsem pa je prek komunikatorjev do
stopna Mira. In Mira ve vse: kje je najboljša
slaščičarna, katera pot do tja je najkrajša in
kateri okus sladoleda je komu najbolj všeč.
Mira ti zlahka izbere tudi idealnega part
nerja. In Mira se nikoli ne zmoti. Svoboda
je zgolj prividna, a le peščica ljudi ohranja
trezen pogled, svoje znanje in razumevanje sveta pa krepijo – z vrhunsko literaturo.
Pam, Tom, Vera in Aleks so najstniki s
tipičnimi najstniškimi težavami, a so hkrati
člani Fronte, ki načrtuje napad na Vlado …
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Knjiga, ki je v prvi vrsti namenjena mladim, bo dala misliti tudi odraslim: se danes preveč
zanašamo na tehnologijo, ji dajemo dostop do pomembnih osebnih podatkov, ji že prepu
ščamo nadzor? Urška Bračko, Bukla

Luigi Ballerini

Dušanka Zabukovec

Mednarodno priznani pisatelj Luigi Ballerini živi z družino v Milanu, kjer dela kot
zdravnik in psihoanalitik. Vedno poudarja,
da ima srečo, ker se vsak dan srečuje z
otroki in najstniki, bodisi v ambulanti bodisi v šolah in kulturnih centrih, kamor ga
pogosto vabijo na srečanja z učenci ali na
delavnice za mladino, starše in učitelje.
Je tudi novinar in publicist. V časniku Avvenire ima kolumno o temah, povezanih
z mladino, redno pa piše tudi za osrednji
italijanski gospodarski dnevnik Il Sole 24
Ore. Ballerini že več let objavlja romane za
otroke in mladino. Leta 2014 je za roman
Gospodična Evforbija prejel italijansko Andersenovo nagrado za najboljšo knjigo,
namenjeno bralcem od 9. do 12. leta, za
roman Šifra 2.0 pa nagrado bancarellino
leta 2016. Poleg romana Mira ve vse sta
izšla še dva Ballerinijeva mladinska romana, in sicer (Im)perfetti in Torna da me.

Prevajalka Dušanka Zabukovec je diplo
mirala in magistrirala na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani (iz angleškega jezika
in književnosti ter francoskega jezika in
književnosti). Dodatno je študirala italijanski jezik in klavirsko igro. Zaposlena je bila
na RTV Ljubljana, pozneje RTV Slovenija,
najprej kot urednica v glasbenem uredništvu TV, nato v Službi za izmenjavo TV
programov kot prevajalka, zadnjih petnajst
let službovanja pa je bila vodja Programske službe za prevajanje in lektoriranje na
TV Slovenija. Prevedla je blizu 200 knjig
(za prevod knjige Kolo na šolski strehi
Meinderta de Jonga je prejela Andersenovo priznanje IBBY), napisala je tudi več
literarnih oddaj za radio. Bila je predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev in je članica Društva slovenskih film
skih in televizijskih prevajalcev – prejela
je nagrado Brede Lipovšek za življenjsko
delo, ki jo podeljuje to društvo.

Revija Sodobnost, ustanovljena leta 1933,
spremlja kulturne premike doma in po svetu, objavlja vrhunska dela slovenskih pes
nikov, pisateljev in dramatikov, poroča o
novitetah na knjižnem trgu, osvetljuje manj
znane vidike filozofske in alternativne misli,
komentira kulturne in družbene dogodke
doma in po svetu. V novi resničnosti se
trudi biti informativna, evropska, globalna,
izzivalna, odprta in hkrati visoko estetska,
vendar berljiva. Z letnimi razpisi natečajev za najboljšo kratko zgodbo in najboljši esej spodbuja ustvarjanje na področjih
dveh razmeroma deficitarnih zvrsti, v rubriki
Mlada Sodobnost pa prinaša poglobljene
ocene del za otroke in mladino.
Na revijo Sodobnost se lahko naročite na
naši spletni strani www.sodobnost.com.

S projektom Naša mala knjižnica (NMK)
skušamo na zabaven in poučen način
spodbujati branje in razvoj bralne pis
menosti. Namenjen je najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne
šole. Otroke skozi šolsko leto pospremi
kakovosten izbor mladinske literature
priznanih slovenskih in tujih avtorjev.
Več o projektu na www.nasamalaknjiz
nica.si.
Se tudi vi sprašujete, kako navdušiti najstnike za branje? Kako h knjigam pritegniti odraščajoče fante in dekleta, ki se
jim knjiga vse bolj izmika? Kako knjigo
postaviti ob bok digitalnim medijem?
GG4U, skupni projekt dveh založb, KUD
Sodobnost International in založbe Malinc, skrbi za bralno kulturo in je namenjen predvsem starejšim učencem (7., 8.
in 9. razred). Projekt je zabaven in poteka
kot igra, omogoča poglobljeno branje ter
povezuje tako spletne medije kot knjige.
Projekt Literarni kolodvor je zabavna
literarna družinska aktivnost, s katero
spodbujamo k branju knjigolačne in
nagrajujemo knjigožerce. Lokomotiva
predstavlja tandem dveh bralcev, odraslega (starša, skrbnika, starega starša,
strica ali teto) in otroka, ki z branjem
knjig nabirata vagone in s tem tekmujeta z drugimi lokomotivami, torej z drugimi tekmovalnimi pari. Za udeležbo
sta potrebna dva, ki iščeta motivacijo
ali bi svoje navdušenje rada delila. V
tekmovalčevih rokah se lahko znajde
katerakoli knjiga, pazite le, da ustreza
vaši starosti. Literarni kolodvor bogato
nagrajuje z novimi obzorji, prinaša pa
tudi lepe nagrade.

S KOM NA ZMENEK? S KNJIGO!
Naročnina na knjižne škatle
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