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> BRALI SMO <

"Že kot otrok sem imel dve ljubezni, najprej je bila knjiga, potem košarka. Takrat ni
bilo računalnikov, ipadov ter interneta, prav tako pa so bila naša potovanja daljša,
zato sem imel v torbi vedno ne le eno, ampak več knjig. Tisti, ki veliko bere, se
osebnostno razvija na vseh področjih." KZS/www.alesfevzer.com

Več...

Mentorica bralnega kluba Elektrotehniške in računalniške šole Šolskega centra
Nova Gorica Bojana Modrijančič Reščič, prof. slov. nas je razveselila z dobro
novico: v začetku marca je dijake Šolskega centra Nova Gorica obiskal Miran
Ališič. Fantje so ga navdušeno...

Več...

Včasih nisem bil strasten bralec knjig, zadnje čase pa opažam, da berem veliko
več kot prej, branje mi vse bolj »paše«. Očitno se staram:-). Predvsem zvečer, pred
spanjem, rad preberem kakšno poglavje.

Več...

Verjamem v moč knjige. Nekoč bo nemara naš planet izginil. A če ga bomo ljudje
zapuščali s knjigami v rokah, se bo na drugem koncu vesolja prižgala nova zvezda.

Več...

Oglejte si,  kaj o branju mislijo znani Slovenci, ki nas podpirajo in ki si s knjigo v roki lepšajo vsakdan.

Če se nam želite kot znani Slovenec pridružiti pri ustanovitvi bralnega kluba na izbrani srednji šoli, 
v knjižnici ali knjigarni in tako navdihniti mlade za branje, pokličite +386 40 925 006 ali nam pišite
na klub@knjigajmo-migajmo.si.

Knjigajmo migajmo skupaj!

Peter Vilfan, edini slovenski košarkar z lastno knjigo
25.04.2013

Miran Ališič je navduševal dijake za branje
15.04.2013

Košarkar Matjaž Smodiš zadnje čase uživa v branju
09.07.2012

Pisateljica Cvetka Bevc: »KNJIGA JE UPANJE ZA VEČNOST!«
15.06.2012

Špela Grošelj in Špela Kleinlercher sta za knjigajmo in migajmo!
08.05.2012

Všeč mi je 141
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Nekdanji pevki zasedbe Atomik Harmonik, danes pa med drugim tudi ambasadorki
Nupo prehrane, s katero pazita na svoje vitke obline – Špela Grošelj in Špela
Kleinlercher – sta ljubiteljici knjig. Špela Grošelj: »Branje se mi zdi zelo pomembno.
Spodbuja razmišljanje, domišljijo,...

Več...

»Vsi vemo, kako pomembno je branje, saj razširja obzorja, splošno razgledanost in
pripomore k izražanju. Sam že celo življenje veliko berem, predvsem zgodovinske
knjige, rad pa poprimem tudi za kakšno drugo književno delo. Upam, da mladi
poznajo pomen knjig in da redno ter veliko berejo. Zagotovo se jim bo v
prihodnosti...

Več...

Vsako obdobje je drugačno in zanimivo na samosvoj način. V puberteti me je
najbolj »okužil« Livingstonov Galeb.  Kasneje, ko sem služil vojsko v JLA, mi je
najbolj »sedel« Hellerjev Kavelj 22, zadnje čase pa me bolj »grabijo« poljudno-
znanstva pisanja in biografije.

Več...

Zadnje čase najraje prebiram Ano Politkovsko, saj mi je všeč, da se nekdo
zavzame tudi za male ljudi. Sicer pa rad prebiram avtobiografije, kot npr. Keith
Richards, Peter Vilfan. Vsak iz med nas mora imet svojo knjigo, ki jo rad bere. Ne
predstavljam si, da bi šel brez knjige na počitnice. V mojem kovčku jih je vedno...

Več...

Kaj imata poleg ljubezni do glasbe še skupnega pevki Manca Špik in Saša
Lendero? Obe radi knjigata in migata. In migata čisto zares dobesedno, to pomeni,
da sta fizično aktivni. Kondicijo si nabirata z vodeno vadbo v centrih Linea Snella,
kjer se potita vsaj dva- do trikrat na teden. Za drugi pol, torej knjigajmo,...

Več...

Košarkar Rašo Nesterovič najraje bere zgodovinske knjige
24.04.2012

Športnik in poslovnež Jurij Franko ima dober okus za knjige
19.04.2012

Denis Avdić ima v počitniškem kovčku vsaj pet knjig
17.04.2012

Saša Lendero in Manca Špik: pojeta, migata, knjigata
30.03.2012

Matjaž Pikalo: »Pobralo nas bo!«
29.03.2012
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Pobralo nas bo, pa če bomo brali ali ne - ampak če nas bo že pobralo, naj nas
pobere vsaj z orožjem v rokah, torej s knjigo!

Več...

Pridiganje o nujnosti branja knjig je marsikomu priskutilo to odlično strast, ki jo
lahko doživimo le ob listanju papirja, prekritega s tiskarskim črnilom. Knjige je
potrebno čutiti, želeti imeti v rokah, vonjati in vez z njimi se mora zgoditi tako kot v
ljubezni - na prvi pogled. Takrat dobi domišljija zalet, takrat...

Več...

Voditelj dopoldanskega programa na Radiu Center pravi takole: "Branje je idealen
način za širjenje obzorja in besednega zaklada. In prav besedni zaklad je danes
največja težava mladine. Poleg tega knjige skrivajo tudi nauke in modrosti, do
katerih sicer morda nikoli ne bi prišli. Sam si časa za branje vzamem vsekakor...

Več...

"Ko sem bil sam še majhen, mlad ... ekhm, ekhm, sem prav veliko bral. Rdečo
kapico pa to, take reči in še precej drugih do biografije Keitha Richardsa, ta je bila
zadnja, ki sem jo prebral, in medtem sem odrasel. Seveda bi ta čas lahko
koristneje uporabil in bi imel danes najlažji iPad na svetu, ampak je že tako,...

Več...

Nastop Improleptike na Gimnaziji in srednji šoli Radovljica novembra 2011.
Nastopajo: Boštjan Gorenc - Pižama, Dušan Tomić - Dule, Veronika Hana Grubič in
Andrej Težak - Tešky.

Več...

Polona Požgan z Radia Center prebira pravljice
14.03.2012

Radijec Štefko Bratkovič ne bere ljubezenskih romanov
14.03.2012

Tadej Golob ne živi samo od kruha, pač pa tudi od dobre besede
06.03.2012

Improleptika na Gimnaziji in srednji šoli Radovljica
02.03.2012

Prikaži video

Hokejist Anže Kopitar bere za sprostitev
28.02.2012
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»Branje mi pomeni sprostitev, s knjigo se večinoma zamotim na potovanjih. Z ekipo
veliko potujemo in letalski poleti so lahko včasih zelo dolgi, vse tja do šest ur. Kadar
mi je dolgčas, z veseljem vzamem v roke kakšno zanimivo knjigo in let  mine, kot bi
trenil. Moja najljubša knjiga iz mladosti...

Več...

Kot otrok sem bila med redkimi (pravzaprav edini otrok, kar sem jih poznala), ki
niso jedli sladkarij. Mama je vsem rekla, naj mali Simonci namesto sladkarij raje
prinesejo knjigico. Moja knjižna zbirka je tako kar hitro rasla. Brala sem že pri treh
letih in od takrat dalje je knjiga moja stalna spremljevalka.  Še vedno...

Več...

"Nikomur nič ne jemljemo, pa smo vse bolj bogati, zato ker so na svetu knjige in
ker znamo brati."

Več...

"Najprej bi radi povedali, da beriteeeeeee knjige, res so zakon! Zakaj? Ker so
knjige res tak zanimiv način za pridobivanje znanja, tol'k različnih zvrsti, jezikov,
modrosti, stilov. Ob knjigah odkriješ ogromno stvari, razvijaš svojo domišljijo, kar je
res ful pomembno za vsakega človeka, star'ga 5 al' pa 80 let....

Več...

»Z nobenim prevoznim sredstvom ne moreš tako hitro odbrzeti v druge svetove in
se izogniti tistim dolgočasnim kot s knjigo. Nobeno zdravilo tako hitro ne pozdravi
duha kot knjiga. In še povsod, kamor se ozreš, rastejo. Nove in nove …«

Več...

»Veselje do branja se je začelo predvsem z mojim odhodom v tujino. Z branjem si
krajšam čas med potovanji, v karanteni in pred spanjem. Knjigo si izberem
največkrat po priporočilu prodajalcev v knjigarni ali po nasvetu prijateljev. Moja
najljubša je Poslednja legija (Valerio Massimo Manfredi), ker so mi všeč...

Več...

Simona Franko ima raje knjige kot sladkarije
16.02.2012

Andrej Rozman Roza - kratka knjižna rima
16.02.2012

Eva in Nika Prusnik: »Nima veze, kok časa bereš, važn, da bereš z užitkom«
15.02.2012

Desa Muck: »Najboljše zdravilo je knjiga!«
09.02.2012

Nogometni as Samir Handanović priporoča v branje
06.02.2012
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"So knjige, za katere vam je lahko žal, če jih niste (ali jih ne boste) prebrali v srednji
šoli. So knjige, ki takrat pač najbolj zadanejo, ki so takrat najbolj kul. So knjige, ki
jih odrasli, zreli in resni ljudje preprosto ne morejo začutiti. Seveda jih lahko
preberete tudi čez leta in najbrž vam bodo celo všeč,...

Več...

"Meni je všeč, kadar je knjiga prežeta s humorjem, sarkazmom ..." pravi komik Vid
Valič v intervjuju z dijakoma z Gimnazije ESIC Kranj.

Več...

»Danes, v zrelejših letih, lahko trezneje presojam dogodke, ki so vplivali na moje
življenje in ga zaznamovali. Mednje brez dvoma sodijo knjige, ki so mi veliko dale
in me po svoje oblikovale,« pravi Viki Grošelj, alpinist, pedagog in pisec. Ljubezen
do knjig in branja se je v njem prebudila že v otroštvu:...

Več...

Ameriški pisatelj in scenarist George R. R. Martin, zlasti znan po fantazijski
literaturi (njegov roman "Igra prestolov" imamo tudi v našem knjižnem meniju), se
je med obiskom v Sloveniji srečal z mladimi v Kopru. Foto: Nick Briggs

Več...

Komik Boštjan Gorenc-Pižama vedno poskrbi za salve smeha. Tudi takrat, ko
recitira poezijo! Foto: www.facebook.com/pizhama

Več...

Goran Vojnovič o knjigah, ki zadanejo
26.01.2012

Intervju z Vidom Valičem - Gimnazija ESIC Kranj
14.12.2011

Prikaži video

Knjige v življenju Vikija Grošlja
13.12.2011

George R. R. Martin obišče Slovenijo
01.12.2011

Prikaži video

Ervin Fritz: Vrane - v interpretaciji Pižame
28.11.2011

Prikaži video

Prikazujem 1 do 25 od 25 zadetkov
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