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> BRALI SMO <

Javna agencija za knjigo RS (JAK) je prijetno presenetila finalistke Košarkarskega Superšolarja, to je OŠ ob
Dravinji Slovenske Konjice in OŠ Stražišče. Vsako šolo je obdarila z nekaj izvodi knjig za šolsko knjižnico, knjigo
pa so prejele tudi vse igralke, ki so zaigrale na turnirju...

Več...

Sredi aprila je pisateljica Cvetka Bevc obiskala Srednjo šolo za elektrotehniko in
računalništvo v Kranju. V knjižnici je pogovor tekel predvsem o njeni knjigi Desetka,
ki so jo dobili v dar dijaki 1. letnikov, v okviru nacionalnega projekta Rastem s
knjigo SŠ 2013 Javne agencije za knjigo RS, ko so obiskali...

Več...

EuroBasket2013 in Javna agencija za knjigo RS sta se dogovorila za veliko
vseslovensko kampanjo promocije branja, zlasti med mladimi in v povezavi s
športom, del katere je tudi posebna pravljica o Lipku. Na predstavitvi projekta v
Trubarjevi hiši literature v Ljubljani sta bila prisotna tudi maskota EuroBasketa
Lipko...

Več...

Kranj - V dvorani Planina se je zaključilo državno košarkarsko prvenstvo za
kadetinje. V finalu so igralke Athleteja Celja z 62:45 premagale Triglav in tako
ubranile naslov iz minule sezone. Nobena od igralk poraženk pa ni bila pretirano
razočarana, saj so za tolažilno nagrado dobile knjige Geniji brez kratkih hlač,...

Več...

Športni in knjižni duh z roko v roki
05.06.2014

Cvetka Bevc z dijaki o Desetki
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Ni igre brez drame
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Kranjske košarkarice so se razveselile knjig
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Srečanje s pisateljem Goranom Vojnovićem
10.01.2013
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V sredo, 12. decembra, je pisatelj Goran Vojnović obiskal Šolski center Kranj.
Srečanje je potekalo v okviru projekta KNJIGAJMO MIGAJMO, ki je namenjen
spodbujanju branja med mladimi. Povedal je, da v srednji šoli ni bil navdušen
bralec, dokler ni prebral knjige Varuh v rži. Brati je začel na avtobusu na poti...

Več...

Mladi košarkarji, ki so se zbrali na taboru v Postojni, niso le pridni športniki, temveč
tudi marljivi učenci. Tako v prostem času radi preberejo dobro knjigo, zato so bili
darila, knjige z naslovom Pojdi z mano, zelo veseli.Knjige jim je podarila Javna
agencija RS za knjigo, ki v letošnjem letu s projektom...

Več...

Nacionalno bralno kampanjo KNJIGAJMO MIGAJMO smo sredi maja predstavili v
Mestni knjižnici Kranj. S predstavitvijo, pri kateri se je idejnima pobudnicama Tjaši
Urankar in Tanji Tuma pridružil tudi stand up Komik Vid Valič, smo želeli zbranim
pokazati, da je branje lahko odlična zabava. Kako bralna kampanja deluje v
praksi,...

Več...

Ob letošnjih 17. slovenskih dnevih knjige, ki so potekali pod geslom »Knjiga je
živa«, so na Poslovno-komercialni šoli Celje gostili pisatelja, režiserja, poeta in
publicista Gorana Vojnovića. Njegov roman Čefurji raus! je bila osrednja tema
prireditve.Dijaki, Edis Hadžić, Suzana Marki in Liridon Fazliu,...

Več...

Za Nemca Alexandra Korzer-Robinsona so bila študijska leta sila dolgočasna. Niso
ga zanimali tipični hobiji, kot so jih imeli njegovi prijatelji, raje je cele dneve ostajal
doma in gledal v knjige. Ne, ni bil knjižni molj, če ste morda pomislili na to, s
knjigami je počel nekaj drugega – dobesedno jih je dolbel...

Več...

Kolumbijski umetnik Miler Lagos je znan po kreativnih domislicah, ki jih razstavlja
že od leta 2002. Tokrat je v galeriji MagnanMetz presenetil z inštalacijo »Home«. Iz
knjig, ki mu jih je posodila knjižnica ameriške mornarice, je postavil iglu, in sicer
brez kakršne koli pomoči (na primer lepila)....

Več...
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Košarkarska zveza Slovenije in Javna agencija za Knjigo RS v okviru projekta
Knjigajmo migajmo nadaljujeta s podeljevanjem knjig odličnim mladim slovenskim
košarkarjem in košarkaricam. Tokrat so si jih prislužile najboljše na finalnem turnirju
Pionirskega festivala med starejšimi pionirkami. Zmagale...

Več...

Snovalci kampanje Knjigajmo migajmo in naši partnerji pri Košarkarski zvezi
Sloveniji verjamemo, da mladi, nadobudni športniki niso željni samo treniranja
svojih mišic, pač pa tudi napredovanja v bralni pismenosti. Zato smo najboljšim
košarkarjem zagotovili napeto branje. Na zaključnem...

Več...

Petkratna dobitnica glasbene nagrade Grammy ne potrebuje posebne predstavitve.
Znana je tako po izvrstni glasbi kot po zanimivem modnem okusu, znašla se je celo
na lestvici 100 najvplivnejših Zemljanov, ki jo letno pripravlja revija Time.O Lady
Gaga pa je malo manj znano, da se je šolala na Tisch School of Art na newyorški...

Več...

James Patterson (64), v New Yorku rojeni pisatelj, je leta 2011 po podatkih revije
Forbes zaslužil 61 milijonov evrov, to je skoraj dvakrat več kot avtorica ljubezenskih
romanov Danielle Steel, ki se je uvrstila na drugo mesto. Takšno bogastvo mu je
prineslo preko 250 milijonov prodanih izvodov njegovih del po vsem svetu....

Več...

Spletna prodajalna Amazon, kjer lahko po dokaj ugodni ceni kupujemo knjige in še
marsikaj drugega, je nedavno objavila lestvico najbolje prodajanih knjig za
najstnike in mladostnike. Te zanima, kaj gre za med in kaj radi berejo tvoji vrstniki?
Pokukaj med naslove:• Laini Taylor: Daughter of Smoke and Bone • Lauren...

Več...

Knjige za košarkarice
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Da so vsi bralci enaki? Kje pa! Eni imajo raje klasike, drugi obožujejo popotniško
literaturo, tretji pa sploh ne marajo knjig in uživajo le v branju revij in časopisov.
Potem so tu še bralci, ki prisegajo na strokovna dela, pa ljubitelji modnih knjig in
seveda zamudniki – ti bodo najbrž šele letos...

Več...

Vsi pišejo Tuji zvezdniki se v prostem času ne nastavljajo zgolj kameram in
fotoaparatom, pač pa počnejo tudi kaj bolj koristnega. Mnogo se jih je, denimo,
lotilo pisateljevanja. Komaj petletna Suri Cruise, hčerka igralcev Toma Cruisa in
Katie Holmes, ima pravo pisateljsko žilico in trenutno že piše prvo otroško...

Več...

Sedem osnov kreativnega pisanja po Kurtu Vonnegutu Američan Kurt Vonnegut je
napisal nekaj najbolj znamenitih novel našega časa, kot so Mačja kletka, Zajtrk
prvakov, Klavnica pet … Njegovo delo je mešanica nasprotij: fikcije, znanosti,
literature, temačnosti, smešnosti, klasike, alternative …...

Več...
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