
3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

Podatki o knjigi
  Naslov: Pastirček s Sloma
  Zbirka: Redna zbirka 2022
  Avtorica: Mojiceja Bonte
  Ilustrirala: Polona Kosec
  Urednica: dr. Tanja Ozvatič
  Format: 210 mm x 270 mm
  Vezava: trda
  Število strani: 28
  Število ilustracij: 15+
  ISBN: 978-961-278-558-1
  Cena: 19,50
  Založnik: Celjska Mohorjeva družba
  Leto izdaje: 2021

 

mojiceja bonte: pastirček s sloma

Kontakt
Uredništvo
t 03 426 48 00
urednistvo@celjska-mohorjeva.si

Slikanica o blaženem Antonu Martinu Slomšku

Leta 1800 se je na Slomu blizu Ponikve na Štajerskem rodil 
deček, ki je kot pastirček, učitelj, pesnik, pisatelj in škof po-
stal prvi Slovenec, ki ga je papež razglasil za blaženega. To 
je zgodba o Antonu Martinu Slomšku, velikem Slovencu, 
domoljubu in sošolcu ter prijatelju Franceta Prešerna, ki 
je iskreno in ponosno ljubil slovenski jezik ter preprostega 
slovenskega človeka. 

V Redno zbirko Celjske Mohorjeve družbe za leto 2022, ko 
bo dopolnjenih 160 let od smrti blaženega Antona Martina 
Slomška, je vključena slikanica za otroke, posvečena prvemu 
slovenskemu blaženemu, velikemu Slovencu in domoljubu, 
tudi pobudniku in soustanovitelju prve in najstarejše slo-
venske založbe Mohorjeve družbe.

Mojiceja Bonte je v zgodbo za najmlajše zajela življenjsko pot 
prvorojenca Tončeta s Sloma pri Ponikvi, ki je »ljubeče /…/ 
skrbel za domače živali in se z zavzetostjo loteval dela na 
polju. Napeto je poslušal duhovnikove besede in si skušal 
čim več zapomniti.« Pisateljica otrokom predstavi Antona 
Martina Slomška tenkočutno in v kratkem strnjenem 
besedilu, kot je blizu doživljanju najmlajših, ter se skuša 
ogibati zapletenim mehanizmom razmišljanja odraslih. 
Slomška spoznavamo skozi njegov odnos do dela, znanja 
in učenja, Cerkve in Boga ter do živali in ljudi. V kratkem 
besedilu spretno oriše njegove talente, skozi dialog s sošolcem 
Francetom Prešernom pa tudi Slomškovo službovanje ter 
razvoj njegove misli in dela za slovenski narod. Pripoved 
pa občuteno in s številnimi podrobnostmi iz resničnega 
življenja dopolnjujejo umetelne ilustracije Polone Kosec, ki 
z nekaterimi nepričakovanimi perspektivami, igro svetlobe 
in dodelanimi podrobnostmi v zgodbo vnašajo doživeto 
vzdušje časa in bogato nagovarjajo naše čute. 

Pisateljica je na zadnjih straneh pripravila tudi podrobnejše 
besedilo, kratek in pregleden Slomškov življenjepis ter 
vprašanja z dejstvi za pogovor z otroki. 
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Nekoč se je na Slomu blizu Ponikve na Štajerskem rodil deček,  
ki je kot pastirček, učitelj, pesnik, pisatelj in škof postal prvi 
Slovenec, ki ga je papež razglasil za blaženega. To je zgodba 
o Antonu Martinu Slomšku, velikem Slovencu, domoljubu in 
sošolcu ter prijatelju Franceta Prešerna,  ki je iskreno in ponosno 

ljubil slovenski jezik ter preprostega slovenskega človeka. 

Mojiceja Bonte

Ilustrirala Polona Kosec
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 O avtoricah

Mojiceja Bonte (1964) je magistrica bibliotekarstva, univerzitetna diplomirana 
kulturologinja, učiteljica, novinarka in pisateljica. Napisala je več kot 150 otroških 
in mladinskih ter strokovnih knjig, ki so bile objavljene pri različnih slovenskih 
založbah. Posebno pozornost namenja zgodbam za otroke s posebnimi potre-
bami ter tistim, ki imajo motnjo branja in pisanja – disleksijo. Njene zgodbe 
izhajajo iz bogatih pedagoških izkušenj, bralci pa jo nagrajujejo z branjem ter 
jo uvrščajo  med najbolj brane slovenske avtorje (v letu 2021 zaseda  8. mesto 
po branosti knjig v slovenskih splošnih knjižnicah). S svojimi zgodbami nam 
je približala tudi številne velike in znamenite Slovence: Jurija Vego, Primoža 
Trubarja, Daneta Zajca, Franceta Prešerna, Ivana Cankarja, Almo Karlin, Ivano 
Kobilca, Jožeta Plečnika, Janeza V. Valvazorja in Ignacija Knobleharja. Tokrat 
pa  nam predstavlja Antona Martina Slomška.

Polona Kosec je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani 
magistrirala s področja ilustracije. Je samostojna kulturna ustvarjalka. Veliko 
se posveča prav ilustraciji za otroke in sodeluje z domačimi in tujimi založbami 
ter revijami. Svojo ljubezen do narave in živih bitij spretno tke v svoje ilustracije. 
Njen likovni opus zajema več kot 30 knjižnih izdaj za otroke in mladostnike. 
Svoje ilustracije prispeva tudi za številne otroške revije.

Iz knjige


