
KNJIGOSNEDKE V ČASU 
KORONE

Kdo smo? 
Kako je z našo učljivostjo?

Raziskovalna reportaža,

Sodelovanija, marec - april 2020



Marca 2020 je bil svet vržen s tečaja. 

To je imeniten  čas, da se Knjigosnedke zavemo svojih odlik in jih 
razvijamo.
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Pripravljeni	na	srečanje	s	

COVID-19?		

	

	

	

	

	

»Spoznaj	sovražnika,	da	bi	ga	lahko	premagal.«	

Sun	Tzu,	Umetnost	vojne	

Pokaže se PRAKTIČNOST Knjigosnedk. 

Takoj si izmenjamo koristne informacije. 



PRAKTIČNOST Knjigosnedk se 
stopnjuje: od besed k borbenim dejanjem. 



PRAKTIČNOST Knjigosnedk  
na bodrilni ravni: v peki se mojstrimo . 



Bližino vnukov pogrešamo, a od njih 
SRKAMO SVEŽE POGLEDE. 
“Moja maska je lahko metulj.”



Knjigosnedke izostrujemo OBČUTLJIVOST DO SVETA  in do duha časa.   
Mraz koronske pomladi se nas močno dotakne. 



A koronakrizo kot vsako drugo krizo premislimo, osmislimo, osrčimo. 
Če  je uspelo Charliju Chaplinu, da ga življenje ne porazi temveč preobrazi - kako se 
nam, ki se hranimo z neizmernostjo knjig, ne bi uspelo prikopati do sebi in svetu 

prijazne MODROSTI?  

                                    Ko sem se začel resnično imeti rad   

Ko sem se začel resnično imeti rad,  
sem spoznal, da sem vedno in ob vsaki priložnosti  

na pravem mestu in v pravem času,  
in da je vse kar se dogaja pravilno –  

od takrat dalje sem lahko miren.  
Danes vem, da se to imenuje ZAUPANJE.  

   
Ko sem se začel resnično imeti rad,  

sem lahko spoznal, da so čustvena bolečina in trpljenje  
za mene samo opozorila, da živim v nasprotju z lastno resnico.  

Danes vem, da se to imenuje BITI VERODOSTOJEN.  
   

Ko sem se začel resnično imeti rad,  
sem prenehal hrepeneti za nekim drugim življenjem  

in lahko sem videl, da je bilo vse okoli mene poziv za rast.  
Danes vem, da se to imenuje ZRELOST.  

   
Ko sem se začel resnično imeti rad,  

sem si prenehal krasti prosti čas,  
in prenehal sem ustvarjati mogočne projekte za prihodnost.  
Danes počnem samo to, kar ustvarja zadovoljstvo in radost,  

tisto, kar ljubim in kar ustvarja smeh v mojem srcu,  
na moj lasten način in v mojem osebnem ritmu.  

Danes vem, da se to imenuje ČASTITOST.  
   

Ko sem se resnično začel imeti rad,  
sem se osvobodil vsega, kar ni bilo zdravo zame,  

od jedi, ljudi, stvari, situacij  
in od vsega, kar me je vedno ponovno povleklo nižje, proč od samega sebe.  

Na začetku sem to imenoval „zdravi egoizem“,  
a danes vem, da je to LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE.  

   
Ko sem se resnično začel imeti rad,  

sem prenehal imeti vedno prav,  
tako sem bil manj v zmoti.  

Danes sem spoznal, da se to imenuje SKESANOST.  
   

Ko sem se resnično začel imeti rad,  
sem se odrekel življenju v preteklosti,  

in da skrbim glede prihodnosti.  
Sedaj živim samo v tem trenutku, v katerem se vse začenja.  

Tako živim danes in to imenujem ZAVEDANJE.  
   

Ko sem se resnično začel imeti rad,  
sem spoznal, da lahko od svojih misli zbolim in da sem lahko slaboumen.  

Ko pa sem spet našel moči svojega srca,  
je razum dobil pomembnega partnerja.  

To vez danes imenujem MODROST SRCA.  
   

Ni potrebe, da se še naprej bojimo razprav,  
konfliktov in problemov s samim seboj in drugimi,  

ker tudi zvezde sem ter tja trčijo med seboj  
in nastanejo novi svetovi.  

Danes vem: TO JE ŽIVLJENJE.  
 
   

Charlie Chaplin, sebi, za 70. rojstni dan. RIP  
prevedel in obelodanil - Janez Kozamernik



In tako spet zacvetimo in SE ZLIJEMO Z NARAVO.  
Zakaj dajemo prednost prav telohom, ostaja manj 
raziskana poteza Knjigosnedk. 



Knjigosnedke odlikuje 
VEČOPRAVILNOST. Naložijo si še 
dodatno delo in zahtevna vprašanja.



….”Kam pospraviti knjige?” / “Kako si urediti bralni kotiček?” / Srkati kavo ali 
kozarec rdečega? / Predvsem pa “KAJ BRATI?” 

Je že kdo kdaj slišal Knjigosnedko, da bi se vprašala, ALI sploh BRATI?



NAGNJENOST DO SODOBNIH TEHNOLOGIJ pri Knjigosnedkah ni enovita 
značilnost.  
Dolgi ali kratki maili, 
zoomi, viberji, e-knjige, … 

PO PAMETI.



Naj bo velika noč ali dan poezije,  ŽELJA PO PODELITVI 
PRAZNIČNIH OBČUTIJ  je tako velika,  
da smo si voščila pripravljene izmenjati virtualno. 
.



Splošno znano je, da Knjigosnedke UŽIVAJO V LEPOTI MIZE.   
“Kaj vse smo v dVeh mesecih zamudile za zeleno mizo v knjižnici!”



TRDOŽIVOST Knjigosnedk se izkaže ob vprašanju kraja 
prvega pokoronskega srečanja:  
“kje drugje, če ne na asfaltu?”



“Kaj ko bi se naslednjič dobile kje sredi 
zelenja? “ 

                                 
                                    “Morda pod mavrico?”

Asfalt sproži val DOMIŠLJIJE:



Pa tudi če srečanje ne bo ravno s pogledom na morje, naše bo.  
To je samo dokaz, da se v mesecu maju  
v Knjigosnedkah razrašča vsta HREPENENJ, po širjenju obzorja, po živi besedi, po živem pogledu…


