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Elisabeth Gilbert
PEČAT STVARJENJA
Alma Whittaker je glavna junakinja skoraj epske
pripovedi o botaničnem raziskovanju v 19. stoletju, o hrepenenju po prijateljstvu, znanju in
ljubezenski izpolnitvi.
Kamnik Odrasli 821-311.6 GILBERT E.
Šmarca Odrasli 821-311.6 GILBERT E.
Komenda Odrasli 821-311.6 GILBERT E.

Miha Mazzini
IZBRISANA
Izbrisana je zgodba o samski mamici Zali, ki v
porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstaja ne ona ne njen
novorojenček. Je roman o tem, kaj se je dogajalo
Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države. (www.mihamazzini.com)
Kamnik Odrasli 821.163.6 MAZZINI M.

Nathalie Sarraute
OTROŠTVO
Nathalie Sarraute je napisala Otroštvo pri enainosemdesetih letih in v njem zbrala in sestavila
spomine na nežna leta svojega odraščanja, razpetega med dve domovini, Rusijo in Francijo, in
dve družini, saj sta se starša razšla in je živela v
Parizu pri očetu in mačehi. (Bukla)
Kamnik Odrasli 821-312.6 SARRAUTE N
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Jasmina Kozina Praprotnik
BELA
BELA DAMA: življenje tekačice Helene Žigon :
roman v 42 tisoč korakih

Knjiga, ki zadene že s prvim stavkom in je do
konca intimno izpovedna hvalnica aktivnemu
življenju. (Bukla)
Kamnik Odrasli 821-94 KOZINA P. J.
Komenda Odrasli 821-94 KOZINA P. J.
Potujoča knjižnica Odrasli 821-94 KOZINA P. J.

Jurij Hudolin
INGRID ROSENFELD
Gre za zgodbo o osmi hčerki veleposestnice
Tinkare Vipotnik in judovskega trgovca Amona Rosenfelda, ki se skozi življenje prebija z
nadpovprečno inteligenco, ljubeznijo do književnosti in pa, žal, presneto slabo izbiro
moških spremljevalcev.
Kamnik Odrasli 821.163.6 HUDOLIN J.
Komenda Odrasli 821.163.6 HUDOLIN J.
Potujoča knjižnica Odrasli 821.163.6 HUDOLIN J.

HeatherAsh Amara
IZURITE SE V BOŽANSKO BOJEVNICO : prelevite
se v žensko, kakršna vam je bilo usojeno postati
HeatherAsh Amara z nami deli svojo izkušnjo
učiteljice, prijateljice in vodnice, da bi novi
generaciji žensk pomagala stopiti na popotovanje do notranje preobrazbe. Zato je knjiga polna
vaj, zasnovanih z namenom, da vas privedejo v
stik z vašim lastnim božanskim jazom. (Emka.si)
Kamnik Odrasli 159.9 AMARA H.

Linda Jarosch, Andrea Larson
VIDIM SE V TEBI: odnos med materjo in hčerko ključ do osebne moči
Biti ljubljen in obenem svoboden je zagotovo
eno izmed največjih hrepenenj v vsakem človeškem odnosu. Toda v nobenem ta želja ni tako
obsežna kot v odnosu med materami in hčerami. (Družina)
Kamnik Odrasli 159.9 JAROSCH L.
Komenda Odrasli 159.9 JAROSCH L.

Linda Jarosch
OD JUTRI NOSIM RDEČO
Ne glede na to, kakšno je bilo vaše življenje do
sedaj, lahko začnete na novo. Knjiga Od jutri
nosim rdečo vam bo pomagala odkriti novo veselje do življenja. (Družina)
Kamnik Odrasli 159.9 JAROSCH L.
Komenda Odrasli 159.9 JAROSCH L.

Jason Evert, Crystalina Evert
KAKO NAJTI PRAVO LJUBEZEN: 21 skrivnosti za
ženske
Kako naj vem, ali me fant resnično ljubi?
Sem preveč izbirčna?
Je razmerje vredno ohranjati?
Bom za vedno ostala sama?
Ali si sploh zaslužim ljubezen?
Ali so moja merila postavljena previsoko?
Je ljubezen vredna tveganja?
Je sploh ostalo še kaj spodobnih moških?
Kamnik Odrasli 159.9 EVERT J.

Osho
KNJIGA O ŽENSKI: vzpostavite stik z žensko močjo
" Če ženski ni omogočeno, da bi v resnici bila
ženska, tudi moškemu ni omogočeno, da bi v
resnici bil moški. Svoboda ženske je pogoj za
svobodo moškega." (Knjiga o ženski)
"Žensko je treba ljubiti, ne pa jo razumeti. To je
prva stvar, ki jo je treba vedeti." (Knjiga o ženski)
Kamnik Odrasli 159.9 OSHO

Daša Koprivec
DEDIŠČINA ALEKSANDRINK IN SPOMINI NJIHOVIH POTOMCEV
Aleksandrinke so bile žene in dekleta iz Goriške, ki so se od druge polovice 19. stoletja
zaposlovale v Egiptu kot varuške, sobarice,
kuharice, guvernante in dojilje. Dolga leta so
jih najpogosteje imenovali »služabnice z žulji
na duši« [...]. (Bukla)
Kamnik Odrasli 39 KOPRIVEC D.

Bojan Macuh
ŽENSKA–
ŽENSKA– MATI PO PRENEHANJU ZAKONSKE
IN IZVENZAKONSKE ZVEZE
Avtor v uvodnem poglavju predstavi vlogo
ženske-matere skozi različna zgodovinska
obdobja in kulture. Osredotoči se tudi na
dejavnike, ki vplivajo na zakonsko zvezo, opozori na dejavnike, ki se pojavijo pri razvezi
zakonske zveze in vidik materinstva pri razvezi partnerjev. Predstavljena je tudi avtorjeva
raziskava o položaju ženske-matere po razvezi in vplivu razveze na vzgojo otrok. (Založba
FKPV)
Kamnik Odrasli 316 MACUH B.

Clarissa Pinkola Estés
ODVEŽI MOČNO ŽENSKO : brezmadežna ljubezen Blažene matere do divje duše
Gre za poglobljeno delo o ženskem arhetipu, ki
seva skozi boginje, zlasti pa skozi Marijo, za
knjigo o svetem v svetu in v ljudeh.(Vera Čertalič, v Bukla)
Kamnik Odrasli 2 ESTÉS C. P.
Komenda Odrasli 2 ESTÉS C. P.
Motnik Odrasli 2 ESTÉS C. P.

Svetlana Slapšak
ŽENSKE IKONA 20. STOLETJA
Ženske ikone 20. stoletja so delo, ki zgovorno
priča o tem, da je naloga sodobnega feminizma
tudi boj za (nove) pomene. Obvezno branje za
vse feministke! (Bukla)
Kamnik Odrasli 396 SLAPŠAK Svetlana

MENOPAVZA : začetek novega življenja : popoln
praktični vodnik za obvladovanje menopavze z
nasveti za zmanjševanje njenih učinkov in povečevanje njenih koristi
Knjiga bo za nekatere poučno branje, mnoge pa
v njej ne bodo našle nič revolucionarno novega.
A saj veste, včasih radi kakšne stvari tudi večkrat preberemo. In ker je knjiga nekakšen mali
poljudni priročnik koristnih nasvetov, jo lahko
večkrat vzamemo v roke. (Dnevnik)
Kamnik Odrasli 61 MENOPAVZA
Komenda Odrasli 61 MENOPAVZA

Evgen Gec
SKRIVNOSTI LEPOTE 2
Popolna knjiga o ličenju, polna nasvetov, trikov
in skrivnosti, ki so plod avtorjevih dolgoletnih
izkušenj in ljubezni do dela.
Ob izjemnem odzivu bralcev prve knjige, se je
avtor odločil, da naredi korak dlje in jo dopolni
z informacijami in znanjem, ki bo lahko vsakomur, ne glede na dosedanje izkušnje ali sposobnosti pri upabi ličil. (Aurora)
Kamnik Odrasli 646.7 GEC E.

Lidija Tavčar
VZPOREDNI SVETOVI : risarke in slikarke prve
polovice 19. stoletja na Kranjskem
Knjiga dr. Lidije Tavčar, dobitnice Valvasorjeve
nagrade, obuja spomin na 30 likovnih ustvarjalk iz prve polovice 19. stoletja, ki so delovale
na Kranjskem. Nekatere med njimi so predstavljene prvič, številne reprodukcije njihovih del pa
kažejo ves njihov ustvarjalni trud in umetniški
talent. (Modrijan)
Kamnik Odrasli 75 TAVČAR L.

Caroline M. Myss
ARHETIPI: Kdo si?
Arhetipi so univerzalni vzorci obnašanja, ki
vam, ko jih enkrat odkrijete, pomagajo bolje
razumeti sebe. Poznavanje arhetipov vam lahko spremeni življenje. (Iskanja)
Kamnik Odrasli 159.9 MYSS C. M.
Komenda Odrasli 159.9 MYSS C. M.

Simone de Beauvoir
DRUGI SPOL (Prva knjiga: Dejstva in miti; Druga
knjiga: Doživeta izkušnja)
Če bi sestavljali katalog desetih knjig, ki so pretresle dvajseto stoletje, bi jo morali zagotovo postaviti
zelo visoko. (Bukla)
Kamnik Odrasli 396 BEAUVOIR S.

David Deida
TRENING INTIMNOSTI IN VEČNE LJUBEZNI
V knjigi najdemo med drugim tudi odgovore,
zakaj se toliko moških upira zakonu, tudi če so
zaljubljeni do ušes, zakaj je ženska energija izjemno privlačna, pa vendar ji ne zaupajo ne moški
ne ženske, zakaj se moški za volanom burno
odzove, kadar mu ženska pove, kje naj vozi, zakaj
je moškemu njegovo »poslanstvo« običajno
pomembnejše od intimnega odnosa, kakšna tveganja so povezana z doživljanjem globokega spolnega in čustvenega stika, kateri pogoji na področju duhovnosti morajo biti izpolnjeni, da bi izkusili
vrhunsko spolno povezanost. (Misteriji)
Kamnik (centrala) Odrasli 159.9 DEIDA D.
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