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Okvirni program obiska sedmošolcev v splošni knjižnici 

»Rastem s knjigo OŠ 2011« v šolskem letu 2011/2012  

Kaj mi ponuja knjižnica 
 

 

Spoštovani! 

  

Delovna skupina projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«, ki jo sestavljamo predstavniki 

vseh sodelujočih partnerjev, je tudi letos pripravila program obiskov sedmošolcev v 

splošnih knjižnicah oz. je prilagodila program iz prejšnjih let, saj se je ta izkazal kot 

domišljen in uspešen. 

 

Podrobnejši načrt izvedbe obiska prepuščamo strokovnim delavcem v knjižnicah in 

šolah, saj imate sami veliko izkušenj in svežih idej, hkrati pa najbolje poznate tudi 

različne možnosti (strokovne, kadrovske, prostorske …), ki jih imate na voljo za 

izvedbo programa.  

 

Upoštevali boste tudi izkušnje iz sodelovanja v projektu »Rastem s knjigo OŠ« iz 

preteklih petih let. Pri pripravi obiskov je nujno upoštevati tudi zelo različne bralne 

izkušnje, navade in interese sedmošolcev ter njihovo raven knjižničnega 

informacijskega znanja.  

 

Dobro sodelovanje knjižničarjev v splošnih knjižnicah s koordinatorji kulturne 

vzgoje, šolskimi knjižničarji in drugimi strokovnimi delavci na šoli je ključno za 

uspešno izvedbo projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«. 

 

 

Priprava na obisk 

 

1. Če je le mogoče, naj se v projekt vključijo tudi šolski knjižničarji, saj je izvajanje 

projekta v petih letih pokazalo, da so taka sodelovanja zelo uspešna.  

2. Za vsako skupino posebej se knjižničar v splošni knjižnici in koordinator projekta na 

šoli (šolski knjižničar ali učitelj/spremljevalec skupine) vnaprej dogovorita za 

program obiska v knjižnici, da bo lahko obisk čim bolj po meri učencev, skladen z 

njihovimi interesi in potrebami. Dogovor naj vključuje tudi vnaprejšnjo pripravo 

učencev v šoli na obisk v splošni knjižnici.  

3. Predvidoma učenci z učitelji/spremljevalci obiščejo enoto splošne knjižnice, ki je šoli 

najbližja oz. je najustreznejša glede na zastavljeni program obiska. 

4. Za obisk priporočamo okvirno dve šolski uri. 

5. Predlagamo, da šole iz bolj oddaljenih krajev organizirajo obisk sedmošolcev v 

splošni knjižnici v okviru kulturnega dneva in poleg knjižnice obiščejo še kakšno 

drugo kulturno ustanovo (muzej, galerijo itd.). Pri tem lahko dobijo še en žig za 

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz. 
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Izvedba programa na obisku 

 

Predlagamo, da se pri izvedbi programa splošne knjižnice držijo štirih osnovnih 

korakov: 

 

1. Predstavitev splošne knjižnice – uvodna, splošna predstavitev (vsem 

sedmošolcem ponuditi brezplačni vpis ter razdeliti informacijsko-propagandno 

gradivo knjižnice). Obseg le-te je odvisen od tega, ali so učenci že kdaj obiskali to 

splošno knjižnico kot skupina; morda so mnogi med njimi že včlanjeni prav v to 

knjižnico. 

 

2. Knjižnično-informacijsko opismenjevanje – po dogovoru s šolskim 

knjižničarjem izbrati tisto, česar učenci še ne poznajo in bi lahko pritegnilo njihov 

interes za uporabo storitev splošne knjižnice: 

 predstavitev vzajemnega kataloga COBISS/OPAC,  

 reševanje uganke meseca, 

 reševanje Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza (kratko informacijo 

najdete v prilogi 6), 

 oblika knjižničnega informacijskega znanja (KIZ), ki jo knjižnica redno izvaja, ali 

nova oblika KIZ, ki jo lahko knjižnica in šolski knjižničar pripravita posebej za 

projekt »Rastem s knjigo OŠ 2011«. 

 

3. Motivacija za leposlovno branje 

Spodbujanju branja književnih besedil naj se na obisku nameni čim več časa.  

 

Po dogovoru naj šolski knjižničarji učence vnaprej pripravijo na obisk knjižnice, v 

knjižnici pa izberemo: 

 kratek pogovor o pomenu branja leposlovja, o branju za bralno značko; pogovor o 

tem, kaj radi berejo; morda povežemo z vprašanji za knjigožere in z glasovanjem 

za Mojo naj knjigo, 

 povprašamo jih, če poznajo kakšno knjigo s šolsko tematiko – ob tematski razstavi 

knjig (priloga 5), 

 na kratko jim predstavimo pisateljico Deso Muck in njeno ustvarjalnost – ob 

razstavi njenih knjig (prilogi 2 in 3), 

 na kratko predstavimo ilustratorja Mateja de Cecca (priloga 4), 

 predstavimo darilno knjigo Blazno resno o šoli (z motivacijskim programom) 

(priloga 1),  

 ogled avdio video vsebin projekta Rastem s knjigo 2011, ki so dostopne na spletni 

strani Javne agencije za knjigo RS (www.jakrs.si, v rubriki: Rastem s knjigo video 

vsebine). 

 

4. Zaključek obiska: razdelitev knjige Dese Muck Blazno resno o šoli z ilustracijami 

Mateja de Cecca. 

 

Zelo pomembno je, da učenci doživijo obisk splošne knjižnice kot zanimiv in 

privlačen, da skupno srečanje zaključijo navdušeni nad knjigami in knjižnico, 

motivirani za branje.  

 

Želimo vam uspešno izvedbo projekta »Rastem s knjigo OŠ 2011«! 

http://www.jakrs.si/
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Pripravile: 

 

 mag. Tilka Jamnik, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo,  

 mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo,  

 Kristina Picco, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo, 

 Katja Kemperle, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska-center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo, 

 Tjaša Urankar, Javna agencija za knjigo RS, 

 

v sodelovanju z: 

 

 Božena Kolman Finžgar, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, 

 Mojca Lesjak, Osrednja knjižnica Celje, 

 Maja Logar, Mariborska knjižnica,  

 Janja Vidmar, Društvo slovenskih pisateljev, 

 Stanka Zanoškar, Knjižnica Domžale.  
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PRILOGA 1 

 

ANOTACIJA IZBRANE KNJIGE 

 

Muck, Desa: Blazno resno o šoli. Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana: Mladinska 

knjiga, 2011. (Zbirka Blazno resno o …), 213 str. 

| P | 2. stopnja | nova izdaja, nova likovna obdelava, o avtorjih | šola 

 

Knjiga Blazno resno o šoli Dese Muck, ene najbolj priljubljenih in uspešnih 

slovenskih mladinskih pisateljic, je dopolnjena in posodobljena izdaja »Vodnika za 

lažje preživetje v šoli« iz nekdaj uspešne serije Blazno resno o ... (Mladinska knjiga, 

2000, z ilustracijami Igorja Ribiča). Obravnava »večne« probleme otrok v osnovni 

šoli kot so: učne težave, zamujanje, »špricanje«, težave pri telovadbi, odnosi med 

sošolci, vrstniško nasilje, »špecanje«, prve ljubezni, težave z učitelji, nesporazumi s 

starši idr., med njimi pa tudi sodobnejše pojave kot npr. mobing. Pisateljica je 

razumevajoča, na strani otrok, pa vendar jim nedvoumno in odločno sporoča, kaj je 

prav in kaj ne. S pozitivno naravnanim in humornim pristopom tako spretno krmari 

med vzgojnostjo in uporništvom, kar je še posebej privlačno in dobrodošlo. Pohvaliti 

velja tudi ubeseditev odnosa učenec-učitelj, kjer avtorica jasno podčrta kompleksnost, 

raznolikost in spremenljivost značajev, tako odraslih kot otrok, s čimer preseže togo 

črno-belo slikanje vlog.  

Knjiga je priročnik z neštetimi nasveti, kako si »udomačiti šolo«, obenem pa se bere 

tudi kot privlačna zgodba, ki pa – prav zaradi vzgojnosti – nima večjega literarnega 

presežka.  

Na koncu knjige je nekaj koristnih e-naslovov, kamor se lahko obrnejo učenci v stiski, 

na hrbtni strani knjige pa simpatično vabilo Lada Bizovičarja k branju. Tudi črno-

bele (razen na platnicah) ilustracije Mateja de Cecca so nove, sodobnejše, mestoma 

stripovske, predvsem pa bolj v skladu s posodobitvami v besedilu, ki ga odlično 

dopolnjujejo in poglabljajo. 

Osrednje osebe v zgodbi so učenci v sedmem razredu, kar je simpatično naključje: 

knjigo bodo v šolskem letu 2011/2012 okviru projekta »Rastem s knjigo« dobili v dar 

vsi učenci 7. razredov osnovne šole.   

 

Anotacija bo objavljena šele v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig 

2012 (Pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2011). 

 

Letošnji priročnik z naslovom Geneze – poti v bistroumne nesmisle: priročnik za 

branje kakovostnih mladinskih knjig 2011 (Pregled knjižne produkcije za mladino iz 

leta 2010) bo izšel v prvi polovici novembra 2011.  

Naročiti ga je mogoče na e-naslov: pionirska@mklj.si oz. po telefonu: 01 600 13 38 

ali faxu: 01  600 13 32.  

 

Predstavitev novega Priročnika bo na strokovni sredi, 9. novembra 2011, ob 10. uri, v 

MKL, Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana.  

 

Projekt financira Javna agencija za knjigo RS.   

 

Priročniki iz prejšnjih let so dostopni na domači strani: 

http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-

in-priporocilni-seznami-za-mlade. 

mailto:pionirska@mklj.si
http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-in-priporocilni-seznami-za-mlade
http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-in-priporocilni-seznami-za-mlade
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PRILOGA 2  

 

O AVTORJU 

 

DESA MUCK (rojena 29. avgusta 1955 v Ljubljani) je v življenju počela že 

marsikaj: bila je negovalka dušeno prizadetih otrok, vzgojiteljica, tehnična risarka, 

igralka, humoristka in še bi se našlo. Preden se je ''prelevila'' v pisateljico, je veliko 

objavljala v reviji Pil, pred tem pa za Anteno pisala ljubezenske zgodbe. Danes je 

svobodna umetnica in živi v Mokronogu. Njene knjige z navdušenjem berejo tako 

najmlajši bralci kot odrasli. Poleg vsem poznane zbirke o deklici Anici, so njena 

mladinska dela največkrat namenjena najstnikom in najstnicam in govorijo o težavah 

odraščanja ter o temah kot sta spolnost in droge. Knjige iz zbirke Blazno resno o … 

so že takoj ob prvem izidu postale uspešnice, ki jih tudi današnja mladina z veseljem 

vzame s polic. 

 

NAGRADE, PRIZNANJA IN NOMINACIJE 

Za svoje delo je prejela že več literarnih nagrad, večkrat pa je bila zanje tudi 

nominirana.  

Prejela je: 

 večernico 1998 za mladinski roman Lažniva Suzi; 

 Levstikovo nagrado 2005 za zbirko Anica; 

 častno listo IBBY 2006 za knjigo Anica in velike skrbi; 

 priznanje Moja najljubša slovenska knjiga po izboru mladih bralcev za leta 2003, 

2004, 2005, 2006 in 2007 za zbirko Anica, s čimer si je prislužila tudi zlato plaketo. 

Nominirana je bila za: 

 večernico 1997 za fantastično povest Kremplin; 

 večernico 2002 za knjigo Anica in zajček; 

 večernico 2004 za knjigo Anica in velike skrbi; 

 večernico 2005 za knjigo Anica in velika skrivnost. 

 

Zgodbice iz zbirke Anica so izšle tudi v obliki zvočnih knjig, leta 2008 pa se je po 

literarni predlogi na Televiziji Slovenija začela predvajati TV nanizanka o Anici. 

Nekaj njenih knjig je ugledalo luč sveta v gledaliških predstavah, v katerih avtorica 

tudi igra (Blazno resno slavni, Blazno resno zadeti, Blazno resno o seksu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

PRILOGA 3 

 

DESA MUCK IN NJENA USTVARJALNOST 

 

 

1. Pod milim nebom / ilustr. Zvonko Čoh. Celovec: Mohorjeva založba, 1993 

(Pingvin; 1) 

Ponatisi: Celovec: Mohorjeva založba 1996; Ljubljana: Intelego, 2005 

 

2. Blazno resno o seksu: knjiga namigov za najstnike / ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 1993 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994; 1998.  

Prenovljena izdaja: Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010 

(Blazno resno o …) 

 

3. Blazno resno popolni: knjiga namigov za najstniški bonton, uporabna tudi v 

našem osončju / ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995 

Prenovljena izdaja: Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010    

(Blazno resno o …) 

 

4. Hči Lune. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995 (Knjigožer) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 (Knjigožer); 2005 (Žepnice) 

 

5. Blazno resno zadeti / ilustr. Igor Ribič; spr. beseda Borut Kožuh. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 1996 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998 

 

6. Kremplin. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 1996 

Ponatisi: Ljubljana: DZS, 2005 (M knjiga) 
 

7. Lažniva Suzi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997 (Knjigožer) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 (Knjigožer); 2006 (Žepnice) 

 

8. Fonton: (priročnik telefoniranja za mularijo) / ilustr. Bojan Jurc. Ljubljana: 

Telekom, 1998 

 

9. Blazno resno slavni / ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998 

 

10. Blazno resno o šoli / ilustr. Igor Ribič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 

Prenovljena izdaja: Ilustr. Matej de Cecco. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011 

(Blazno resno o …) 

 

11. Čudež v operi / ilustr. Rajko Blaško. Ljubljana: Rokus, 2001 

 

12. Anica in materinski dan / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 

(Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005 (Žepnice) [Vsebuje tudi Anica in 

grozovitež]; 2008 (Anica) 
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13. Anica in grozovitež / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 

(Anica) 

Didaktična izdaja: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008 (Domače branje Knjiga pred 

nosom); 2008 (Anica) 

 

14. Anica in zajček / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 (Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008 (Anica) 

 

15. Sama doma / ilustr. Sebastijan Čamagajevac. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001 

(Knjižnica Sinjega galeba; 307) 

 

16. Kakšne barve je svet / ilustr. Branka Schwarz. Celovec: Mohorjeva družba, 2002 

 

17. Anica in športni dan / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002 

(Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006 (Anica); 2008 (Anica) 

 

18. Anica in Jakob / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002 (Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005 (Žepnice) [Vsebuje tudi Anica in  

grozovitež ] 

 

19. Anica in velike skrbi / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003 

(Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005 (Anica); 2008 (Anica) 

 

20. Anica in počitnice / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004 (Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005 (Anica); 2008 (Anica) 

 

21. Anica in velika skrivnost / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004 

(Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005 (Anica) 

 

22. Anica in prva ljubezen / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005 

(Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006 (Anica) 

 

23. Anica in skrivnostna maska / ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 

2007 (Anica) 

Ponatisi: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008 (Anica) 

 

24. Kokoš velikanka / ilustr. Polona Kunaver Ličen in David Ličen. Ljubljana: 

Sodobnost International, 2007 (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots) [Vsebuje 

tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: The giant hen / translated by Erica 

Johnson Debeljak] 

 

25. Ko se želva izgubi … / ilustr. Peter Škerl. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009 

(Knjižnica Čebelica; 427) 

 

26. Nebo v očesu lipicanca. Logatec: GO Partner, 2010 
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PRILOGA 4  

 

O ILUSTRATORJU 

 

 

MATEJ DE CECCO (rojen leta 1979) živi in dela v Ljubljani. Riše stripe, šaljive 

ilustracije, oblikuje plakate in še kaj. Stripe objavlja v revijah Pil, Plus in Stripburger 

ter na svojem blogu (žal ni več ažuren). Pot ga je pripeljala tudi v uredništvo revije 

Stripburger. Njegovi pasični stripi so bili leta 2008 na ogled na razstavi v Knjigarni 

Konzorcij. Takrat so pri založbi Mladinska knjiga zapisali: "De Cecco v svojih delih 

pogosto zvito uporablja igrive barvne prehode, tuja pa mu ni niti subtilna simbolika, 

ki s svojo nevsiljivostjo še dodatno podkrepi že tako močno sporočilo."  

Najraje bere stripe, igra košarko, kitaro, računalniške igrice in skejta.  

 

Ilustriral je: 

1. Štiri zmajske : zmaji na potepu po Ljubljani / ured. in uvodno legendo spisal 

Boštjan Gorenc. Ljubljana: Študentska založba, 2010 (Knjižna zbirka Žepna 

Beletrina) 

 

2. Blazno resno popolni / Desa Muck. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010 (Zbirka 

Blazno resno o …) 

 

3. Blazno resno o seksu / Desa Muck. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010 (Zbirka 

Blazno resno o …) 

 

4. Blazno resno o šoli / Desa Muck. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011 (Zbirka 

Blazno resno o …) 
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PRILOGA 5 

 

SEZNAM SORODNIH KNJIG (ŠOLSKA TEMATIKA) 

Seznam dopolnite po svoji presoji! 

 

POUČNE 

 

DENNISON, Paul E.: Telovadba za možgane: 26 vaj za boljši učni uspeh. Prev. 

Marija Brezigar. Ljubljana: Rokus Klett, 2007.  

 

H. ERB, Helmut (v sodelovanju s Sylvio Schneider): Nasilje v šoli: in kako se mu 

lahko zoperstaviš? Prev. Jana Ambrožič. Radovljica: Didakta, 2004. (Mladostniki) 

 

KAMPWERTH, Karin: Najboljši v razredu v štirih tednih. Prev. Anja Naglič. Ilustr. 

Aleksander Weiler. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 

 

OBRADOVIĆ, Ružica: SOS za najstnike. Prev. Mateja Leskovar. Ilustr. Dobrosav 

Bob Živković. Ljubljana: Založba Koščak, 2006.   

 

PETROVIĆ, Jasminka: Šola. Prev. Jaka Andrej Vojevec. Ilustr. Dobrosav Bob 

Živković. Kranj: Družina Krumpak, 2002. (Brez dlake na jeziku) 

 

WEIMER, Britta; HESS, Sabine; BRADEMANN, Manuela: Konec s slabimi 

ocenami: kako to doseči?! Prev. Jana Ambrožič. Radovljica: Didakta, 2002. 

(Mladostniki) 

 

 

LEPOSLOVNE 

 

COLEMAN, Michael: Čudakov boj. Prev. Anja Kokalj. Ljubljana: Grlica, 2006. 

 

ČOPIĆ, Branko: Oslovska leta. Prev. Ivan Minatti. Ilustr. Božo Kos. Spr. beseda: 

Miha Mate, Marijan Tršar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.    

 

DAHL, Roald: Matilda. Prev. Bogdan Gradišnik. Ilustr. Quentin Blake. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2010. 

 

DE JONG, Meindert: Kolo na šolski strehi. Prev. Dušanka Zabukovec. Ilustr. Maurice 

Sendak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.  

 

FINNE, Anne: Dojenčki iz moke. Prev. Andreja Blažič Klemenc. Tržič: Učila, 2000. 

 

FINNE, Anne: Spretna Tulip. Prev. Andreja Blažič Klemenc. Tržič: Učila, 2000. 
 

GOSCINNY, Renè: Nikec gre spet v šolo. Prev. Aleš Berger. Ilustr. Jean-Jacques 

Sempè. Radovljica: Didakta, 2006. 

 

GREGORIČ GORENC, Barbara: Tri pike … Oprema: Andreja Gregorič. Ljubljana: 

Viharnik, 2008. 
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HADDON, Mark: Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa. Prev. Vasja Cerar. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.  
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KUIJER, Guus: Čez obzorje z vetrom na morje. Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. 

Alice Hoogstad. Dob pri Domžalah: Miš, 2011.  
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TOWNSEND, Sue: Skrivni dnevnik in rastoče težave Jadrana Krta, starega 13 in ¾ 

let. Prev. Vasja Cerar. Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000.  
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PRILOGA 6 

 

 

SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ 2011/2012 

Znameniti Slovenci in Slovenke 

 

 

Slovenski knjižnično-muzejski kviz je MEGA, je dostopen in ga je mogoče reševati 

po posameznih sklopih vsak mesec sproti na spletu na http://www.megakviz.si. 

(Lahko pa si sami natisnete vprašalnik, ki je pri vsakem sklopu posebej na spletni 

strani http://www.megakviz.si.) 

 

V šestem ciklu MEGA kviza je poudarek na strokovnih in umetniških področjih 

delovanja izbranih znamenitih Slovencev in Slovenk.  

 

oktober: Franja Bojc Bidovec (1913 – 1985), slovenska partizanska zdravnica. 

 

november: Ivan Grohar (1867 – 1911), slovenski slikar, eden izmed štirih velikih 

slovenskih impresionistov. 

 

december: Felicita Kalinšek – sestra Terezija (1865 – 1937), redovnica, avtorica 

Slovenske kuharice. 

 

januar: Dane Zajc (1929 – 2005), pesnik, dramatik in esejist. 

 

februar: Leon Štukelj (1898 – 1999), telovadec in olimpionik, pravnik.  

 

 

Predstavitev kviza bo na strokovni sredi, 12. oktobra 2011, ob 10. uri, v MKL, 

Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana. 

Več informacij o MEGA kvizu najdete na spletni strani http://www.megakviz.si. 

 

Projekt financira Javna agencija za knjigo RS. 

 

 

http://www.koz.si/megakviz
http://www.megakviz.si/
http://www.megakviz.si/

