Maurer, Neža: Nekaj zelo zelo lepega: zbrane pesmi za otroke.
Ilustr. Barbara Ogrič Markež. Ljubljana: Sanje, 2018, 656 str.
| Poezija

»Zbir verzov pesnice vitalizma in radožive pisateljske krojačice za mlade bralce bo iskal
kukavico, ljudomilo poizvedoval, kje spi veverica, zasledoval Kostanjevega škratka, meril
dolžino laži, teden skrajšal za polovico ... Nagajive, šaljive in dobrosrčne vrstice umetniško
raznorodne ustvarjalke se toplo vgozdijo v spomin; njihova živopisanost, a tudi človečnost,
nevsiljiva poučnost in, ne nazadnje, z modrostjo predihana sporočilnost so hvalevredno
izročilo, ki le težko najde primerjavo. (...)« http://www.sanje.si/knjigarna/nekaj-zelo-zelolepega.html

Spodbude za branje:
-

-

Prosim, nikar se ne prestrašite debeline knjige, njenega obsega 656 strani; vzemite jo
v roke in jo prelistajte!
Knjigo ponudim tako mladim kot odraslim bralcem. Opazujem jih: Kako se jim zdi
oblikovanje knjige? Kako se odzovejo na različne velikosti tiska, nenavadno kazalo,
težko najdljive številke strani? Kaj bodo rekli za ilustracije?
Kaj so našli in ugotovili? Kaj pa so si predstavljali pod »nekaj zelo zelo lepega«? So se
njihova pričakovanja uresničila?
Saj poznajo otroške pesmi Neže Maurer?
Bralce spodbujam, da vsak izbere eno pesem in jo glasno prebere: tako dobimo
»venček« Nežinih pesmi. ☺
Prosim jih, da napišejo vtise o pesmih in/ali dobre želje za pesnico. Bi jih poslali
pesnici?
Bi ilustrirali nekatere Nežine pesmi iz te zbirke?

Nadaljnje spodbude za branje:
-

-

Spoznavamo Nežo Maurer (1930) in njene knjige. Njen opus obsega poezijo in prozo za
otroke, mladino in odrasle. Veliko je obiskovala mlade bralce za bralno značko.
Informacije iščemo v spremnih besedah h knjigam, v intervjujih v revijah, na spletu.
Zberemo vse njene knjige iz naše knjižnice. Pripravimo pesniško matinejo ali soarejo z
njeno poezijo in prozo za otroke in mladino.
Primerjamo dve antologiji pesmi Neže Maurer za otroke in mladino: antologijo Nekaj zelo zelo
lepega in antologijo Velik sončen dan (Ilustr. Alenka Sottler. Spr. beseda Peter Svetina.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. (Sončnica), 103 str.). Kaj je skupno antologijama in kaj
različno?

-

Preverimo, če mladi bralci poznajo besedo »antologija«. Antologija je zloženka iz grških
besed anthos v pomenu »cvet« in izpeljanke iz legien v pomenu »izbirati«. V slovenščino
jo lahko prevajamo kot »cvetnik, cvetober«, raba je knjižna, danes redka. »/…/ beseda
antologija pomeni zbirko, tudi izbor, najlepših, zlasti leposlovnih del (pesmi, črtic, novel
itd.) raznih avtorjev.« (https://sl.wikipedia.org/wiki/Antologija)
- Bralce opozorim na še eno knjigo, ki jo je likovno opremila Barbara Ogrič Markež, t.j.
kuharska knjiga Klemen Košir: FAO 37. 2. 1, Divji Jadran (samozaložba, 2013). Za njo je
prejela priznanje na Slovenskem knjižnem sejmu.
- Ko se potepamo po Savinjski dolini, obiščemo spominsko sobo Neže Maurer v Knjižnici
Polzela, ki se nahaja v gradu Komenda. (Pa tudi hmeljarski muzej idr. v tem gradu:
http://gradkomenda.polzela.si/)
- Eva Škofič Maurer (1968), hčerka Neže Maurer, je pisateljica in kovnesa. Od leta 1992 je
imela številne samostojne gledališko-klovnske in literarne nastope po Sloveniji, povezane
tudi s promocijo branja pri najmlajših, leta 2004 je ustanovila društvo Rdečih noskov klovnov zdravnikov, Društva za pomoč bolnim in trpečim.
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