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Nedelja, 29. junija 2014

ZTT - Knjižna novost Vojmirja Tavčarja in Mitje Tretjaka

Za male popotnike
in velike radovedneže
Pri Založništvu tržaškega tiska –
ZTT je izšel vodnik z naslovom SLOVENIJA V ŽEPU - Vodnik za male popotnike in velike radovedneže. Čisto poseben in izjemno pisan pripomoček za
popestritev izletov in potepanj po Sloveniji je namenjen predvsem nekoliko starejših otrokom in najstnikom (od 9. do 14.
leta), ki so že prerasli obstoječe otroške
vodnike, a jih hkrati literatura za odrasle
še ne pritegne.
Glavna junaka vodnika sta Nastja in
Matej, mlada popotnika, ki želita na družinskih izletih doživeti veliko novega,
predvsem pa ogromno zanimivega. Pri
odkrivanju znanih, a tudi skritih kotičkov
Slovenije zato potrebujeta priročno gradivo, ki bi ju navdušilo nad načrtovanjem
novih potepanj, a žal se tu zalomi: otroške knjige sta prerasla, ostali vodniki »za
odrasle« pa jima niso vedno zanimivi.
Nastja in Matej sta namreč vešča uporabnika svetovnega spleta, najraje prebirata kratka besedila, zgodbe o velikih ljudeh in stare legende, zanimajo ju dosežki, posebnosti, številke, tehnične vragolije in še posebno kraji, kjer lahko kaj počneta in doživita tudi brez staršev.
»Sta pa tudi najstniško radovedna
in iznajdljiva, zato znata ob pravem trenutku zavihati rokave in sama poskrbeti zase,« je zapisano v vodniku. »Nastja
in Matej sta se zato odločila kar sama napisati vodnik: zbrala sta raznolike turistične informacije, fotografije najlepših
krajev, naslove spletnih strani za kasnejše branje, takšne in drugačne ugotovitve,
komentarje, misli … Skratka vse, kar jima je padlo na pamet na poti ali v času
priprave na izlet. Vse to sta pisala, risala,
spenjala in lepila v beležko, ki se je po-

časi polnila in sproti postajala arhiv spominov in namigov za vrstnike, ki bi se tako kot onadva radi podali na nepozabno
pot.«
Nastala je tako zgoščena in pisana
žepnica, primerna za male, a zahtevne
popotnike in velike radovedneže, za katere bodo poti po Sloveniji le še navdušujoče in nikoli več dolgočasne.
Slovenija v žepu se na svojih 250
straneh predstavlja kot zapolnitev vrzeli
v najstniški literaturi, kjer mladi bralci iščejo predvsem krajša besedila, veliko interaktivnih informacij in napotke za nadaljnjo raziskovanje. S knjigo lahko mladi popotniki načrtujejo izlete ali jo imajo pri sebi, ko bi v različnih slovenskih krajih radi izvedeli kaj več v zvezi z njihovo
preteklostjo, posebnostmi in znamenitimi ljudmi, ki so tam živeli.
Za dinamično in barvito oblikovanje sta poskrbela Chiara Sepin (ilustracije) in Peter Ferluga (oblikovanje), ki sta
slovenske bralce že navdušila s knjigami
Škrobek kuha 1 in 2 ter Jem zdravo, živim zdravo (obe knjigi sta izšli pri Založništvu tržaškega tiska). Izid knjige je
finančno podprlo Ministrstvo za Slovence
v zamejstvu in po svetu.
Knjiga je naprodaj v vseh slovenskih
knjigarnah in na spletni knjigarni Buča
(www.buca.si) ter v knjigarnah v Trstu in
Gorici. Promocija vodnika bo potekala tako poleti kot tudi jeseni po osnovnih šolah, medtem ko bo v naslednjih dneh na
Facebooku stekla posebna nagradna igra,
pri kateri bo končna nagrada … Slovenija v žepu!
Privoščite si popotovanje po straneh
Slovenije v žepu in na novo odkrijte slovenske kraje!

