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Drevesa pripovedujejo
Študijski krožek v Mestni knjižnici Izola
Mentorica: Marina Hrs

drevesa pripovedujejo
V študijskem krožku Drevesa pripovedujejo, ki v knjižnici deluje že vrsto let, na različne načine ozaveščamo
o pomenu dreves za življenje ljudi in planeta. Seznam knjig o drevesih, ki ga pripravljamo v knjižnici, je
vodilo za izbiro gradiva in učenje. Poleg učnih udejanjamo različne akcijske cilje. Gradivo si lahko tudi
prenesete na vaš telefon preko QR kode ali z obiskom naše spletne strani knjižnice www.izo.sik.si

Zemljevid dreves, O drevesih za drevesa, ob izolskem Svetilniku,
v parku Pietro Coppo, Trgu padlih za svobodo in tržnici, je za
knjižnico narisala Aljoša Križ.

Risbe dreves smo izdali
tudi na razglednici in knjižnih
kazalih, s pesmijo Kot drevo,
Alenke Rebula.
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Skozi okno gledam drevo,
ki me uci živeti.
Vidim cedro v mehkem vetru
vse iglice plešejo
vsaka zase in drugace
in vse skupaj v zelenih valovih
in deblo stoji
trdno pripeto
z nevidnimi privezi
v globini
kot mogocna ladja
je zasidrano v moji duši
in vse se lahko giblje
mehko in v vse smeri
kajti vse pleše
kar živi.
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Pot, po kateri smo se
ob pripovedovanju pravljic
podali od Lipice do zdravilnega
Napoleonovega hrasta pri
Gropadi, je na razglednico
narisala Martina Ljubič.
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Izdali smo knjigi Palma Berta
in Gozdni škratek svetuje, avtoric
Patricije Sosič Kobal in Tine Grzetič,
ki nagovarjata bralce k spoštljivemu
odnosu do narave in svetov, ki
sobivajo z nami.

Srečanja na temo zdravilnih rastlin,
samooskrbe, pohodi, predavanja o ustrezni
negi dreves, v sodelovanju s Tino Trampuš (Zavod
RS za varstvo narave, območna enota Piran), so
prispevek k zavedanju, da ljudje nismo edini
prebivalci tega planeta.

Od leta 2017 nežni zvoki
glasbe rastlin v knjižnici in
v njeni bližini vsakodnevno
vabijo k zavedanju, da rastline
in drevesa kot živa bitja terjajo
človekov spoštljiv odnos.

Študijski krožek deluje pod okriljem
Andragoškega centra Slovenije

