ZNAMENITNI: imenitne zgodbe znamenitih osebnosti v stripu.
Napisal Žiga X. Gombač. Ilustriral Jaka Vukotič. (Rokus Klett, 2020), 71 str.
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30 slovenskih znamenitih osebnosti, v STRIPU, predvsem za radovedneže v 2. triletju, sicer
pa najbrž v spodbudo vsem za nadaljnje raziskovanje. 19 moških in 11 žensk iz obdobja 17. –
20. st., ki so pustili pečat v domači in svetovni godovini; to so znanstveniki, umetniki,
izumitelji, inženirji idr. Mulc Brin in Ra Dirkka jih raziskujeta nabrito in radovedno ter
predstavljata na kratko in duhovito. Na koncu je Biografski leksikon in spremna beseda
Kozme Ahačiča, ki na str. 68-70 pojasni »Kako postati znan, pomemben, zanimiv? Takole:«
No, kako?
Med »znamenitnimi« so nekateri, ki so na splošno manj znani oz. manj pogosto obravnavani,
npr: Lovrenc Košir (1804-1879), izumitelj poštne znamke; Marija Maister (1885–1938),
narodnozavedna Slovenka in humanistka (soproga Rudolfa Maistra, za katerega pa pogosto
slišimo); Jula Molnar (1891–1967), podjetnica in hotelirka idr.
Spoznavanje slovenskih znamenitih osebnosti se mi zdi zelo pomembno vsaj iz dveh
razlogov:
- spoznavamo naše, slovenske osebnosti z različnih področij, njihovi dosežki so naša
dediščina; na vse to smo lahko zelo ponosni;
- mlade spodbuja, da pogumno stopijo na svojo pot, razvijajo svoje talente, vztrajno
delajo idr.
Zdi pa se mi dragoceno gradivo tudi za Bralno značko. O znamenitih Slovencih je možno
veliko prebrati, najprej morda poiskati in nato spoznavati ter predstaviti drugim. Mladi
bralec lahko poroča za bralno značko o kateri koli znameniti osebnosti, o tisti pač, ki ga
zanima, črpa lahko iz več virov, tako tiskanih kot digitalnih, tudi predstavitve so lahko zelo

različne. Organiziramo lahko okroglo mizo, »sejem«, kulturni dan idr. znamenitih Slovenk in
Slovencev, v živo ali na daljavo, s pomočjo spleta (zoom idr.). Zagotovo je zanimivo tudi za
srečanja medgeneracijskih bralnih skupin. 😊

Spodbude za branje:
- Bomo vsi prebrali o vseh 30 slovenskih znamenitih osebnostih? Morda izbere vsak
(morda dvojica 😉) svojo »naj« osebnost in na srečanju poroča o njej? Tudi tako bomo
vsi spoznali vse. (Glej zgoraj, ko opozarjam, da se mi zdi ta tematika zanimiva tudi za
bralce za Bralno značko).
- Na koncu Biografskega leksikona sta navedena tudi avtorja tega stripa, Žiga X Gombač
(1976 - ), »najbolj nabriti mladinski pisatelj«, in Jaka Vukotič (1982 -), ilustrator, nekdanji
arhitekt, avtor znamenitih stripov. Bi ju predstavili tako, kot sta to naredila mulc Brin Ra
Dirkka za druge osebnosti? Da, seveda, lahko tudi v stripu.

Nadaljnje spodbude za branje:
-

Za vsako teh osebnosti je možno najti več virov. Vemo pa še tudi za druge pomembne
slovenske osebnosti z različnih področij. Katere? Raziskujemo, beremo, poročamo …
Veliko jih je predstavljenih v prejšnjih sezonah Slovenskega knjižnega kviza:
https://www.megakviz.si/novice/
Navedli bomo samo nekaj novejših knjig, za različne (oz. vse) starosti bralcev, v katerih je
predstavljenih po več osebnosti ali pa le posamezna osebnost:
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Če pa začnemo spoznavati znamenite osebnosti v mednarodnem prostoru in v vseh časih, potem
je virov ogromno in raziskovanje neskončno.
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