
 

Sašo Dolenc: Od genov do zvezd in naprej. 
Ilustr. Matija Medved. (Cankarjeva založba, 
2019), (Najst), 169 str.  
| 0 | 4. stopnja  
| Znanost | Naravoslovje | Človeško telo | 
zgodovinski pregledi | znanstvena odkritja | 
znanstveni razvoj | znanstveniki 
 
 

 

Dolenc, Sašo: Od genov do zvezd: osupljive 
zgodbe iz sveta znanosti.    
Ilustr. Igor Šinkovec. ( Cankarjeva založba, 
2015). (Najst), 222 str. 
| 0 | 4. stopnja | nova izdaja, o avtorjih 
| naravoslovje, znanost 
 

 

 
 

 

Takole ... v času pandemije koronavirusa COVID-19: prebiram knjigo "Od genov do zvezd in 
naprej" dr. Saša Dolenca - nadaljevanje njegove uspešne knjige »Od genov do zvezd«. Tukaj 
je 30 novih zgodb iz sveta znanosti; med njimi sta tudi tudi dve zgodbi, ki me še posebej 
zanimata: Morilska gripa (gre za špansko gripo, seveda!) in zgodbo Kako so v Londonu 
ustavili epidemije kolere z zemljevidom duhov.  
 
 

 

V podcastu Od genov do zvezd 

https://podcasti.si/od-genov-do-zvezd/ pa si 

ogledam tudi "Kako koronavirus okuži 

človeško celico?" (objavljeno 11. 3. 2020): 

https://podcasti.si/.../kako-koronavirus-

okuzi-clovesko.../ 

 

 

https://podcasti.si/od-genov-do-zvezd/?fbclid=IwAR0NAeiEeveUUDH7QGpzxVe04ZZBJQDAbC7HCxKi1tBzvhu56rAMNu4F8Sw
https://podcasti.si/od-genov-do-zvezd/ep/kako-koronavirus-okuzi-clovesko-celico/?fbclid=IwAR1uP0-xRk3Eyq3jQ8HQVxk7mUKqUCU8KJexMn8bK2ZQyRRxUT-vQpIFC4c
https://podcasti.si/od-genov-do-zvezd/ep/kako-koronavirus-okuzi-clovesko-celico/?fbclid=IwAR1uP0-xRk3Eyq3jQ8HQVxk7mUKqUCU8KJexMn8bK2ZQyRRxUT-vQpIFC4c


Ker je knjiga Od genov do zvezd in naprej nadaljevanje njegove uspešne knjige Od genov do 
zvezd, nimam kaj dodati, tudi spodbude za branje so iste, itak.☺ Obe sta primerni za branje 
za bralno značko! Knjiga Od genov do zvezd je doživela ponatis v zbirki Zlata bralka/zlati 
bralec (leta2017), ki jo izdaja Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. 
 
In tudi še vse drži, kar je bilo zapisano k prvi knjigi: »Zbirka izbranih in novih zgodb s številnih 
področij moderne znanosti razkriva, kako smo Slovenci zasnovali kitajski internet, v čem se 
ljudje razlikujemo od živali, kako veliko je vesolje, kaj je iztrebilo dinozavre, kako doma 
vzgojiti genija, zakaj človeštvo napreduje, kako zaznati življenje na tujem planetu /…/«  
»Dr. Sašo Dolenc je fizik in filozof, ki se ukvarja predvsem z zgodovino in filozofijo znanosti, o 
čemer je napisal že več knjig /…/« http://www.emka.si/od-genov-do-zvezd/PR/1972478. 
Na tej strani si lahko ogledamo tudi 16 strani iz knjige.  

Samo Rugelj imenuje Dolenčeve zgodbe »kratke znanstvene zgodbe za najstniško lahko noč« 
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=25142, toda meni se zdijo – vsaka zgodba 
posebej, glede na interes – dobra spodbuda za nadaljnje branje in raziskovanje, pa ne zgolj 
za najstnike, ampak tudi za odrasle!   

»Osupljive zgodbe iz sveta znanosti« so morda še posebej privlačno branje tudi za fante!   

 
Spodbude za branje:   

 
- Mladi bralec naj izbere eno od zgodb, pač s tistega področja, ki ga zanima. Poroča. 
- Da je v njej premalo informacij? Poročevalec naj zgodbo dopolni z nadaljnjim branjem drugih virov. 
- Sploh ni treba, da mladi bralci poročajo o vseh zgodbah. (Le-teh je namreč 58, če se nisem uštela.) 
    Vse zgodbe so kratke, zanimive, privlačno, celo duhovito napisane. Ampak izberejo naj res tiste, ki      
    jih pritegnejo. In ker jih bodo zaradi svojega zanimanja dobro predstavili, bodo vrstnike navdušili   
    tudi za branje drugih zgodb. ☺ 
- Kakšne pa se mladim bralcem zdijo ilustracije Igorja Šinkovca (delno kombinirane s stripom)? 

 
 

 

 
Spodbude za nadaljnje branje: 

 
Priporočamo še dve knjigi istega avtorja: 
 

Dolenc, Sašo: Kako ustvariti genija in druge kratke zgodbice o skoraj vsem.    
Ilustr. Arjan Pregl. Ljubljana: Kvarkadabra, 2012, 76 str. 
| 0 | 3. stopnja |  o avtorjih| znanost 
 
Dolenc, Sašo: Kratke zgodbice o skoraj vsem.    
Ilustr. Arjan Pregl. Spr. beseda Milan Dekleva. Ljubljana: Kvarkadabra, 2011, 77 str. 
| 0 | 2. stopnja | o avtorjih, spremna beseda | znanost 
 

Vir:  http://www.mklj.si/prirocnik/item/451)  

 
 

mag. Tilka Jamnik 

http://www.emka.si/od-genov-do-zvezd/PR/1972478
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=25142
http://www.mklj.si/prirocnik/item/451

