
26. 10. 2018
SANTORINI in MILOS
Vojko Rejc

Siloviti vulkanski izbruhi, rušilni potresi, 
uničujoči cunamiji in neuničljiva nrav ljudi 
so oblikovali današnjo osupljivo podobo 
otokov. Santorini, najbolj znan ognjeniški 
otok Egejskega morja z nikoli razjasnjeno 
skrivnostjo potopljene Atlantide, privablja 
turiste z arheološkim najdiščem Akrotiri 
(grški Pompeji), z rdečo in belo plažo, 
impresivnimi sončnimi zahodi, bogatim 
mediteranskim rastlinski svetom in 
odličnimi vini. Milos, najzahodnejši otok 
Kikladov, je nekoliko odmaknjen od 
turističnega vrveža, a prežet z 
večtisočletno zgodovino, poln ugaslih 
vulkanov, barvitih rudnikov in obal, 
zanimivih geoloških posebnosti, nekoč je 
bil tudi domovanje slovitega kipa Miloške 
Venere.

30. 11. 2018
ETIOPIJA
Karla Kofol

Etiopija je srednje velika afriška 
država, ki jo v zadnjih letih obiskuje 
vse več turistov. Nekatere 
navdušujejo predvsem raznolika 
pokrajina in njene danosti, druge 
naši daljni kamenodobni predniki ali 
mogočna dediščina prvih kristjanov. 
Vsi, ki si žele prvinskosti in 
arhaičnosti, pa se morajo podati na 
jug te raznolike države, kjer v 
odmaknjeni dolini reke Omo žive 
številna etiopska plemena, ki še 
ohranjajo tradicionalen način 
življenja in številne, za naš okus 
čudaške običaje in navade.

21. 12. 2018
JEMEN in SOKOTRA
Marko Čadež

Marko in Damjana sta Jemen, 
državo na jugozahodu Arabskega 
polotoka, obiskala v januarju in 
februarju 2015 in se vrnila dober 
mesec pred pričetkom vojne, ki še 
vedno traja. Trenutno v Jemnu 
vlada strašna lakota, ni pitne vode, 
širi se kolera.

25. 1. 2019
ANTARKTIKA
Ingrid Pentek

Antarktika - brezmejna neokrnjena 
pokrajina, kjer lahko začutiš, kaj 
pomeni neskončnost
in kaj besede belina, modrina ter 
neskončna tišina. Ob pogledu 
nanjo skoraj zagotovo ostaneš brez 
besed. Videti jo, je resnično 
privilegij. To je edini kraj na zemlji, ki 
je še vedno prav tak, kot mora biti. 
Samo upamo lahko, da je ne bomo 
nikoli uspeli ukrotiti.

15. 2. 2019
APALAŠKA POT
Jakob J. Kenda

Apalaška pot poteka čez 14 
ameriških zveznih držav na vzhodu 
ZDA. Dolga je nekaj prek 3.500 
kilometrov in ima toliko skupnega 
vzpona, kot da bi se šestnajstkrat z 
nivoja morske gladine povzpel na 
Everest: 142 kilometrov. Jakob J. 
Kenda, v javnosti znan kot 
prevajalec Harryja Potterja, je bil 
prvi Slovenec, ki je leta 2017 
prehodil to divjinsko pot in o 
doživljanju ameriške narave napisal 
tudi knjigo.  
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Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin vam želi prijetno potovanje v oddaljene svetove.


