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ŠOLSKO LETO 2012/13 

 

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprila, smo se odločili, da bomo 

sodelovali v 1. Unesco nacionalnem projektu Gimnazije Ledina, ki je bil osredotočen na krepitev 

in širjenje bralne kulture, ter k spodbujanju literarne razgledanosti z naslovom Menjaj branje in 

sanje. 

Branje spodbuja domišljijo ter razmišljanje, razširja nam obzorja in nas notranje bogati. 

Omogoča nam, da usvojimo tudi druga znanja in razgledanost. Podarja nam čustveno doživljanje 

in spoznavanje tujih izkušenj ter hkrati beg v lastne sanje. Posreduje nam uporabne, koristne 

informacije, vpogled v človekovo razmišljanje, dojemanje življenja in s tem globlje spoznavanje 

sebe in drugih. Je pa tudi koristen način kratkočasenja, ki nam lahko v življenje prinese veliko 

veselja. 
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ŠOLSKO LETO 2013/14 
 

Projekt poteka po načelu: Delimo si znanje, strokovno pomoč in prijazno besedo. 

 

 
  

Projekt smo izvajali 14 dni. Potekal je v knjižnici od 24. 3. do 6. 4. 2014. V tem času smo zbrali 

oz. zamenjali 20 knjig. Sodelovali so dijaki, študentje, profesorji in ostali zaposleni na Centru.  

Naš namen je pustiti knjige na posebnem mestu v knjižnici skozi celo leto, da pridejo do svojega 

bralca in da se lahko tudi vrnejo nazaj in počakajo na novega.  
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ŠOLSKO LETO 2014/15 

 

V knjižnice je kotiček za menjavo knjig v okviru projekta Menjaj branje in sanje postal stalnica 

in se počasi spreminja in veča. V tem času smo zbrali oz. zamenjali 17 knjig. 

 

 

ŠOLSKO LETO 2015/16 

 

 V tem šolskem letu smo zamenjali 20 knjig. 

 

 



 MENJAJ SANJE IN BRANJE  
 

ŠOLSKO LETO 2016/17 

 

Med dijaki, študenti in zaposlenimi je zaokrožilo 14 knjig.  

 

 
 

 

 

ŠOLSKO LETO 2017/18 

 

V tem šolskem letu smo zamenjali 44 knjig. Sodelovali so dijaki, študentje in profesorji. 

 

Nekaj naslovov knjig:  

 M. MOŠKRIČ: SANJE O BELEM 

ŠTRPEDU  

 J.R.R. TOLKIEN: GOSPODAR 

PRSTANOV: Kraljeva vrnitev 

 GEORGE R.R.R MARTIN: 

VRANJA GOSTIJA 

 GEORGE R.R.R MARTIN: IGRA 

PRESTOLOV 

 GEORGE R.R.R MARTIN: VIHRA 

MEČEV 

 T.THIEMEYER: REPTILA 

 M. PIKALO: LUŽA 

 R. PILCHER: DRUGAČEN 

POGLED 

 S. COLLIUS: KRUTO 

MAŠČEVANJE 

 E. GILBERT: JEJ, MOLI, LJUBI 

 ZGODBE ZA POGUM 

 N. DRAKE. NEFRETETE 

 M. MORGAN: IMENOVALI SO JO 

DVOJE SRC 

 J. BRISKIN. SAMO SANJE SO 

PREMALO 

 J. DIAMOND: PUŠKE, BACILI IN 

JEKLO 

 J. PATTERESON: V 

NAVSKRIŽNEM OGNJU 

 P. COELHO: OB REKI PIEDRI 

 J. COLGAN. NAJLEPŠA 

ČOKOLADNICA V PARIZU…
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In še nekaj posvetil iz 

knjig: 

 

Vedno ostane upanje. 
Kdor bere rad, je vedno mlad. 
Ko boš črke vse poznala, boš 
debele knjige brala. 
…čim več razrešenih 
vprašanj! 
Več kot zmaji pojedo večji so. 
Moj čaj, moja knjiga, moj 
večer. 

Ne dvomi v moč domišljije. 
Vse kar danes potrebujem je en 
objem. 
Ko te zagrabi, pojdi. 
… prijetno branje… 
Kaj ko bi dali priložnost usodi? 
Čokoladno, slastno, strastno 
Cankar da ali ne, to je zdaj 
vprašanje 
Branje je super. Beri več. 
Dobro vidimo samo s  

Zen moment for a book. 
Korajža velja! 
Knjiga je najlepše darilo. 
Noč ima svojo moč… 
Uživaj v tem in mnogih drugih 
bralnih popotovanjih. 
…in dosanjati svoje sanje… 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


