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ŠTUDIJSKI KROŽEK MEDIACIJA
Ela Dolinar

BRALNI KROŽEK
Ela Dolinar

»Branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige k branju samega sebe in življenja 
na splošno.«
Vsake tri tedne se srečamo na bralnem krožku. Ti torki so nekaj prav posebnega; ne 
samo da izvemo mnogo novega in poučnega iz knjig, ki jih same preberemo doma, tudi 
v goste povabimo koga. Na pogovoru 
o vtisih iz knjige Shiralee, ki se dogaja 
v Avstraliji, se nam je pridružila 
Avstralka Wendy (na fotografiji spodaj 
levo). Naša gostja je knjigo prav 
tako prebrala (v angleščini seveda!) 
in me smo marsikaj zanimivega 
slišale iz prve roke, kot radi rečemo. 
Gospa pozna Prešerna in našo himno, 
predvsem pa je navdušena nad 
lepotami Slovenije in prijaznostjo 
ljudi. Misli in vprašanja o romanu 
so bili v naši »domači« angleščini 
seveda drugačni od tistih, ki si jih 

Pravkar smo zaključile s krožkom 
mediacija in z zadovoljstvom 
ugotavljamo,da smo se marsikaj 
naučile. Pogovarjale smo se o 
raznovrstnih problemih in se s 
pomočjo mentorice Jasne Tepina učile, 
kako pristopiti k reševanju spora, 
problema, konflikta. Delale smo na 
konkretnih primerih in spoznale, da 
vse prevečkrat želimo dajati nasvete 
in vse premalo poslušamo
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izmenjujemo v slovenščini na vseh ostalih srečanjih, a smo izvedele celo to, da sta si 
velika Avstralija in mala Slovenija kar se tiče literature v marsičem podobni.
12. marca smo se bralke študijskih bralnih krožkov srečale v kranjski Mestni knjižnici in 
po skupinah pokomentirale knjigo, ki je prava mojstrovina, njen naslov pa je Nočni vlak 
v Lizbono. Letos smo brale tudi roman Vigenjci in se tako poklonile umrli Mimi Malenšek. 
Poskusite sami ali pa se nam v jeseni pridružite – bralke bomo (rade) vztrajale, kot že 
nekaj let pred tem.   
Čudovito je brati, se predajati zgodbam, izvedeti še kaj o deželi, kjer se zgodba dogaja, o 
pisateljih in njihovem življenju. Lepo je jokati ob knjigi, lepo je, ko te lepa beseda poboža 
po duši.

KAKO IZDELATI SVOJO FOTO KNJIGO? 

Računalniške urice so obrodile prve 
sadove. Vsak udeleženec je izdelal 

svojo knjigo fotografij. Na na srečanju 
so jih kritično ocenili. Odlične so! 

Prostovoljni 
kulturni mediatorji 
v Loškem muzeju 
vabimo v svoje vrste 
nove člane. Če vas zanima 
prostovoljno delo v muzeju, 
oglasite se v naši pisarni v 
četrtek med 10. in 12. uro. 

Vabljeni!
Vaša univerza 

NAŠA UNIVERZA V 
LOŠKEM GLASU ►
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KAKO PRAVILNO SEDETI PRED RAČUNALNIKOM?

VOJNA ZA VODO?
Ste kdaj pomislili, da je skoraj 85 % vašega telesa voda? 
Ali veste, da lahko človek preživi brez hrane skoraj 90 dni, brez vode pa le 3-5 dni?
Ali veste, da bi, če bi vso vodo s planeta Zemlja napolnili v 100 steklenic, bilo 
97 steklenic slane vode
2 steklenici sladke vode ujete v ledu 
in v stoti steklenici le za prst pitne sladke vode?
Voda je BOGASTVO, voda je ŽIVLJENJE.
V EU se je porodila hudo nevarna ideja, da bi se vodni viri privatizirali. Voda ne bi 
bila več splošna dobrina, pravica vsakega, temveč blago, ki se prodaja. 
Bogate svetovne korporacije bi, tako kot so doslej izčrpavale rudna bogastva in 
nafto, odslej prevzele tudi nadzor nad  pitno vodo. Polastiti se želijo čistih izvirov 
vode po vsem svetu. Revnejšim od sebe za dana posojila postavljajo pogoj, da dobijo  
v zameno v last vodne vire. 
Ne, to ni znanstvena fantastika, to je kruta resničnost, ki je dosegla tudi nas.

Na spodnji povezavi si poglejte oddajo GLOBUS, in videli boste za kaj gre.  Začela se 
je vojna za vodo.

http://tvslo.si/predvajaj/globus/ava2.159808538/
Civilna iniciativa skuša to skrito namero preprečiti z zbiranjem podpisov. 
Podpišite spodnji obrazec in pomagajte, da se ta vojna za vodo ne razplamti.

PODPIŠITE EVROPSKO DRŽAVLJANSKO POBUDO 

»VODA JE ČLOVEKOVA PRAVICA!«

https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=sl
 

Kliknite in oglejte si  tukaj

Spletne novice Od tu in tam je uredila Borjana Koželj, lektorirala Mara Volčič in oblikovala 
Nevenka Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

http://tvslo.si/predvajaj/globus/ava2.159808538/
https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=sl
http://www.youtube.com/watch?v=ydtMqCZI7k4

