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B R A L N I   K R O Ž E K 
 
Živjenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga ogledati, pa tudi  prejeto občutiti, povohati, okusiti, 
uživati in uporabiti. 
Človek bo varen le tedaj, če se bo naučil živeti od znotraj navzven. (Šri Aurobindo) 
 
Kdaj že smo pravili, da je knjiga naša najboljša prijateljica? S toliko bralnimi izkušnjami, kot smo si jih 

nabrali, smo to reklo sprejeli za svojega. V ponujenem krožku bomo obnovili spoznanja: 
• katere knjige radi beremo danes,  
• kaj nas pri tem tako osrečuje in spodbuja bralno strast, 
• kaj je novega na knjižnih policah v knjigarnah, knjižnicah, doma, 
• kateri avtorji nas prepričajo, koga bi radi spoznali, 
• navezali bomo stike s somišljeniki v podobnih krožkih v drugih krajih, s pobudnico te dejavnosti v 

Sloveniji … 
Pri tej dejavnosti bomo sooblikovali teme srečanj, vsak bo aktivno sodeloval in tudi kaj zapisal, zaigral, 
pripovedoval…. 
 
 Kje:  v učilnici Knjižnice Koper - Oddelek za mlade bralce (Verdijeva ulica2, 1. nadstropje). 
 Kdaj: enkrat mesečno / prva sreda v mesecu  od 11. do 13. ure/. 
TEME: 
Branje, bralec, dostopnost literature, knjižnice, knjigarne, časopisje, TV oddaje… 
Književnost ( leposlovje, literatura, slovstvo ali  besedna umetnost ) je vrsta umetnosti, ki ima za 
izrazno sredstvo besedo.  
Glede na izvor jo razvrščamo na: ljudsko in avtorsko/ umetno.  
  
Vsa književna besedila delimo na književne zvrsti: 
liriko ( lir. besedila so izpovedna – avtor izpoveduje svoja čustva, razpoloženja ), 
epiko ( ep. besedila pripovedujejo o ljudeh, dogodkih, krajih, časih…pripovedovalec),  
dramatiko (dr. besedila prikazujejo in so namenjena uprizarjanju na odru - dialog, didaskalije). 
 
Delimo jih tudi po obliki na: 
poezijo ( lirika; pesmi – verzi, rime -- sonet, gazela, glosa, podoknica;  -črtica; dramatika 
-radijska igra v verzih)  in  
proza ( epika- ep; -basen, povest, novela, pravljica, roman; dramatika-komedija, tragedija ). 
 
Še ena delitev je – po umetniški vrednosti: 
besedila z visoko umetniško vrednostjo (visoka, elitna književnost) –ima bogato vsebino, zgradbo in 
izviren slog, 
trivialna besedila (množična književnost, plaža, šund, žajfnice… ) – vsebinsko prazno besedilo, 
umetniško površno prikazuje dogajanje po predvidljivih vzorcih, beg pred realnostjo, ne soočanje z njo, 
namenjeno je množični uporabi.   
Kakšna delitev je še možna? Kaj pa družitev? Naša izbira?  
 
Poglejmo še: založba, prevajalec (izvirnik, prevod), spremna beseda,  ilustrator…knjižne nagrade v 
Sloveniji, po svetu.  
 
Izbira kakovostnega branja: 
,Pesem – vrsta umetniškega jezika, ki za izrazno sredstvo uporablja sredstva pesniškega jezika ( zvočno 
slikanje, besedne zveze, metafore okrasni pridevnik…) 
,Pravljica – vrsta besedila, ki pripoveduje o čudežnih in neverjetnih dogodkih, vedno zmaga dobro 
(ljudska, klasična, avtorska, sodobna – kratka, obsežna…) 
,Roman – daljše pripovedno delo, navadno z izrazito zgodbo in večjim številom oseb. 
Zaključna ekskurzija v povezavi z ustvarjalci na literarnem področju. 
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Sodelovanje na literarnem večeru (februar), javnem branju Prešernove poezije, zaključni prireditvi naše 
U3ŽO. 
Seznam  priporočenih knjig za branje – priloga.                               
 Mentorica:Darinka Koce 
 


