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Pravljični sprehod po Ljubljani je privlačna slikanica v obliki stripa, namenjena otrokom v
predšolskem obdobju in 1. triletju OŠ, čaroben, premišljen in domišljen sodoben leposlovnopoučni vodnik, v pomoč družinam, vzgojiteljem v vrtcih, učiteljem in knjižničarjem.
Vabi k ogledu centra Ljubljane in obisku različnih kulturnih ustanov, predvsem tistih,
povezanih z branjem (MKL, enote Knjižnice Otona Župančiča, Knjigarne Lutkovnega
gledališča, RTV Ljubljana idr.) in spodbuja k branju pravljic, kakorkoli povezanih z Ljubljano.
Na poti je veliko poučnih informacij in spodbud k raziskovanju, to počneta zmajček Klepetaj
in knjižničarska sovica Kunštna, ki poudarja »V knjigah je vse!« Na kraju slikanice so dodane
fotografije »postankov« v centru Ljubljane, 10 x 10 informacij za radovedne sprehajalce (npr.
10 književnih junakov, ki jih srečamo na pravljični poti, 10 praznikov, povezanih s knjigo, 10
poklicev, povezanih s knjigo, idr.). Na začetku slikanice pa je uvod avtorice z naslovom »Brez
samohodk na pravljični sprehod po Ljubljani« in tudi moj »Z Ido na pravljičnem sprehodu po
Ljubljani.«
Slikanica je bila predstavljena na strokovni sredi: https://youtu.be/rk1T-iN894M
Knjiga Pravljična in literarna Ljubljana je namenjena predvsem učencem 2. in 3. triletja OŠ,
tudi družinam z mlajšimi otroki in, nenazadnje, tudi srednješolcem. Predstavi 12 točk
(Prešernov trg, Zmajski most, Stritarjevo ulico idr.) in jih poveže z literaturo in književniki.
Tako izbrane točke zaživijo »turistično«, obenem pa poglobljeno z izbranimi pesmimi,
odlomki iz pravljic in drugih del. Na kraju so dodani strokovno-teoretski dodatek dr. Blažićeve
z naslovom »Motiv mesta Ljubljana v slovenski (mladinski) književnosti – literarna Ljubljana«,
časovni trak (Ljubljansko kolo časa) in seznam literature.

Knjiga torej vabi k sprehodom po Ljubljani in k branju literature, povezane z njo! Spodbudi pa
tudi k obiskom drugih točk po mestu in v njegovi okolici, ki niso predstavljene, ter motivira za
nadaljnje raziskovanje z dodatnimi bralnimi viri.
Knjiga je predstavljena na:
https://www.bing.com/videos/search?q=Pravlji%c4%8dna+in+literarna+ljubljana&docid=60
7992053060671857&mid=206BB18FC3BBA1EAE00B206BB18FC3BBA1EAE00B&view=detail&
FORM=VIRE
Spodbude za branje:
-

-

-

Spoznavajmo Ljubljano, glavno mesto Slovenije!
Čeprav je slikanica Pravljični sprehod po Ljubljani osredinjena bolj na otroke v predšolskem in
zgodnjem bralnem obdobju, knjiga Pravljična in literarna Ljubljana pa bolj k mladim bralcem v
2. in 3. triletju OŠ, sta obe primerni tudi za družinsko in medgeneracijsko branje.
Uporabimo ju kot spodbudo za obisk in spoznavanje Ljubljane ali kot dopolnilo k raziskovanju
mesta. Spodbujata sprehode po mestu in ogledovanju najpomembnejših »točk«. Dodajali
bomo tudi druge.
Obe knjigi sta že sami po sebi privlačno branje. Spodbujata pa tudi nadaljnje branje
umetnostnih besedil, ki jih omenjata. Morda se spomnimo še katerega, ki ga avtorice niso
omenile.

Nadaljnje spodbude za branje:
-

O Ljubljani je na voljo precej informativnega in promocijskega gradiva, (v Turističnem
informativnem biroju, na recepcijah muzejev in galerij idr.), na spletu idr.
Glej tudi:
Ljubljana, zeleno mesto.
Pravljična in literarna Ljubljana.
PRIPOROČILNI SEZNAM MLADINSKIH KNJIG na temo LJUBLJANA.

mag. Tilka Jamnik

