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UP
Zdi se neverjetno, vendar je resnično. Le to brošuro je treba pogledati.
Prinaša nekaj primerov, ki so na področju nevladnega sektorja edinstveni
v Evropi.
✔ O treh naših knjigah je kritika poročala: »Takšne knjige spreminjajo svet!«
✔ Več kot polovica naših knjižnih naslovov je na različnih priporočilnih bralnih
seznamih.
✔ V zadnjih 15 letih smo prebivalstvu Slovenije, večinoma otrokom, brezplačno
zagotovili 51 218 dragocenih in ljubih knjig.
✔ Vsaka naša knjiga tako vzvalovi čustva bralcev, da nam pišejo. V nekaterih
primerih obseg odzivov, večinoma ganljivih, prekaša obseg knjige.
✔ V naših bralno-ustvarjalnih natečajih vedno sodeluje več tisoč otrok in
mladostnikov. V natečaju Slovenija ima srce jih je sodelovalo 22 000.
✔ Ne zbiramo donatorskih sredstev. Z raznimi subjekti ustvarjamo partnerske,
obojestransko in družbeno koristne odnose. Potrjujemo, da je možna najvišja družbena koristnost po logiki izvirnega naravnega smotra biti dober.
Dobro za celoto je dobro za vse dele. Tudi za nas. Gre torej za razumevanje
življenjskega smisla. Zato je treba to brošuro pogledati. Bližje življenjski
samouresničitvi bomo. In dobro bo za vse.

JASA
DANES

Tudi mediji opažajo posebno koristnost Društva Jasa.

Bralci časnika Finance: priznanje Društvu Jasa

Dobra knjiga lahko določi življenjsko pot – začutili so tudi v Knjižnici Šentjur.

Župani vseh občin so brali našo knjigo Zemlja ima srce – številni obdarujejo z našimi
knjigami prvošolčke, odličnjake in zaslužne občane.

Vzgojitelji so hitro ugotovili posebno koristnost naših knjig.

, julij, 2003

Kritika je častila vsako našo knjigo – na teh dveh straneh so najbolj iskani naslovi.

Kdo lahko
zamahne z roko in
gre mimo tega?

ZGODOVINA

ROJSTVO
Kaj je smisel človeškega bivanja? Kako smisel vnašati v nesmisel, ki nas obdaja?
O življenjskih vprašanjih sta se v letih 1995 in 1996 veliko pogovarjala Simona
Škerjanec in Anej Sam. V valovanju oduhovljenih čustev se je državna uradnica
strinjala s pisateljem: stvarnost je treba spreminjati, vsakdanjik osmišljati.
Kljub vsem tehnologijam in novim medijem je umetnost – prava umetnost –
še vedno najzanesljivejši vir spoznanja, najmočnejši dejavnik oduhovljenja in
učlovečenja. Knjiga – prava knjiga – pa je najbolj dojemljiva oblika umetniškega
izraza. In dejaven spodbujevalec krepitve mišljenja, plemenitenja našega bitja,
samoizgrajevanja. Najtrdnejše oprijemališče.
Čeprav je ustvarjanje prave knjige najzahtevnejša naloga, sta se odločila za
ustanovitev nevladne organizacije, ki bi v knjižni
obliki pripravljala babičino skrinjo modrosti in lepote.
In nekega jasnega popoldneva leta Gospodovega
1996 se je v škofjeloških hribih, na turistični
kmetiji Podmlačan, ob izvirnih kmečkih dobrotah
ustanovilo Društvo Jasa s sedežem v Ljubljani (polni
naziv: Društvo za ekološke in kulturološke dejavnosti
Jasa). Jasa kot jasnina (ko stopimo iz temne gozdne
goščave in se znajdemo na jasnem) – kot odprtost.
Odprtost do sveta, odprtost do sebe in sveta,
odprtost sebe do sebe. Prva predsednica je bila
Simona Škerjanec.

… in stopili smo na jaso!

PRVA KNJIGA
Leto dni po ustanovitvi Jase se je v rokah številnih bralcev znašla knjiga
Pikapolonica na prašni cesti. Urednik Anej Sam in predsednica Simona Škerjanec
sta se odločila, da bo prvi poseg namenjen ekologiji. Vendar ne na običajen
način – s statističnimi podatki opozarjati na neželeno stanje –, temveč z močjo
dobre literature. Avtorji – Neža Maurer, Tone Pavček, Bina Štampe Žmavc,
Marjan Tomšič … – so se vživeli v stanje raznih živih bitij (otroci, gozdne živali,
drevo, rečne živali, cvetlica …), ki trpijo ali umirajo zaradi nesmiselnih posegov
človeka v naravo. Ob branju umetniške pripovedi se bralec poistoveti z junaki
in podoživlja njihovo stanje. To sproža čustvene in miselne procese (veselje, srd,
iskanje rešitve …), zapušča odtise v duši in zavesti bralca. Sooblikuje človeka.
Knjiga je bila izjemno dobro sprejeta. Vsa pomembnejša občila so obveščala o
izidu, osnovnošolske učiteljice pa je spodbudila k raznim aktivnostim z učenci
na področju ekološkega ozaveščanja. Doživela je več ponatisov – skoraj četrt
stoletja po izidu je še vedno enako iskana.

Prva knjiga in – »naj knjiga«

APELI JAVNOSTI
Vsak misleči posameznik premišlja o poslanstvu knjige. Genialni mislec Arthur
Schopenhauer je svojčas zapisal: »Bila bi neprecenljiva korist, če bi imeli malo
knjig, toda izvrstnih … Pogoj, da bi prebrali tisto, kar je dobro, je, da ne beremo
tistega, kar je nesmiselno: življenje je kratko, čas in moč pa omejena.« Tudi
Cankar je opozarjal: »Boljše je, da ljudje ničesar ne čitajo, kakor da si kvarijo še
nerazviti okus.« Zato v Jasi nismo načrtovali veliko naslovov.

Naravo je treba vzeti za
voditeljico – opozoril je že
antični mislec Seneka.

Od začetka skušamo zagotoviti knjigo z razlogom, ki zagotavlja presežek. Še
naprej pa se ukvarjati s prejšnjo – nenehno jo uvajati v življenje. Podpirati jo tudi
z drugimi aktivnostmi. Od začetka smo pripravljali časopisne prispevke na sledi
sporočil naših knjig in jih ponujali v objavo časopisom. Tako so plemenitilna
sporočila prišla do tistih, ki še niso imeli v rokah knjige – tukaj objavljamo dva
značilna. Nekaj let so ta sporočila kot apele javnosti objavljali vsi pomembnejši
časopisi. Zaradi našega urednika, ki je vztrajen kritik medijev, so časopisni uredniki
začeli odklanjati te objave. Škoda za vse, predvsem za prihajajoče generacije. V
nadaljevanju smo izvajali druge aktivnosti z istim namenom.

Tudi s srcem je treba
opazovati svet.

POZORNOST DRUGAČNIM
Po častivrednem rojstvu Pikapolonice na prašni cesti smo dobili več ponudb tudi
uveljavljenih avtorjev za izdajo novih knjig. Nismo hiteli – ukvarjali smo se z
uvajanjem v življenje prve knjige in z drugimi oblikami osmišljanja življenja. Leto
dni kasneje je novi predsednik (vmes se je Simona Škerjanec zaradi poklicnih
obveznosti oddaljila od Jase, vodenje pa prepustila soustanovitelju Aneju Samu)
sprejel v objavo rokopis neznane avtorice Jožice Simončič. Gre za izjemno
nadarjeno in humanistično naravnano, vendar zelo samozatajevano žensko –
kot otrok v Brestanici, učenka v Senovem, od leta 1956 pa je živela v Sisku –, vse
življenje pa se je s pisanjem odzivala na življenjske izzive. Tako je nastal razkošen
opus ljubezenske, domoljubne, ekološke in haiku poezije ter dnevniških zapisov.
Stvaritve je v objavo ponudila le nam, potem ko je prebrala Pikapolonico na
prašni cesti. V skromni izdaji (suveren pri pripravljanju knjig je Anej Sam povsem
nespreten pri zagotavljanju denarja) smo objavili izbor ekološko ozaveščajoče
poezije v dvogovoru z ilustracijami slikarke Mire Uršič pod naslovom Ravnovesja.
V pravem trenutku, takoj po izidu prve knjige (preden bi v ustvarjalnem
lebdenju Aneja Sama Jasa bankrotirala), je k nam pristopila študentka drugega
letnika filozofije Mateja Jamnik. Glede poslanstva knjige je bila s predsednikom
povsem uglašena. Takoj sta ugotovila, da še nihče v knjižni obliki ni celovito
opozoril na izvrstne talente in možno posebno družbeno koristnost oseb, ki jih
imamo za prizadete (duševno in telesno). Leto dni sta obiskovala šole za otroke
s posebnimi potrebami, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter domove
za ostarele. Zbrane duhovne stvaritve – v besednem in likovnem izrazu –, s
katerimi se ti sobivajoči odzivajo na življenje, so dragocene. So dramatične
in streznitvene, izročene pa kot umetniške stvaritve. Tako je leta 1999 Jasa
prebivalstvu izročila knjigo Sijaj drugačnosti. Na to posebnost opozarja tudi
strokovni ocenjevalec, pisatelj in dolgoletni urednik otroških in mladinskih
programov Televizije Slovenije Milan Dekleva: »Sijaj drugačnosti je knjiga, ki me
uči spoštovanja do Drugih in Drugačnih. Ti so s tem, da so Drugi in Drugačni –
če sem to pripravljen priznati ali ne, če si to želim ali ne – več od mene.« (več na
zadnji platnici knjige).

Od tistih, ki jih imamo za duševno in telesno prizadete (genialni Huxley je
svojčas zapisal, da »so edine zares brezupne žrtve duševnih bolezni tisti, ki se
zdijo povsem normalni«), smo slišali, da smo s to knjigo zanje naredili več kot
država in vsi donatorji skupaj.

Kdo je pravzaprav žrtev
duševnih bolezni? (iz knjige
Sijaj drugačnosti)
Valter Cerkvenik: Paradoks (tempera)

KULTURA OBLAČENJA
Po izidu knjige Sijaj drugačnosti si je predsednik Anej Sam vzel nekaj časa za
pisanje. Vrnil se je k fenomenu oblačenja in mode – področju, na katerem je
že slovel kot prvo pero na območju prejšnje skupne države. Leta 2000 je bila
rojena in takoj je živahno zaživela knjiga Oblačenje. Zmagoslavno hojo na tem
področju je še odločneje nadaljevala šest let kasneje, likovno prenovljena in
vsebinsko izpopolnjena, pod naslovom Oblačenje in moda. Ves čas ima visoko
branost, znašla se je na raznih bralnih seznamih, citirana pa je v številnih
diplomskih nalogah.

Tudi Ministrstvo za kulturo je
priznalo: knjiga Oblačenje in
moda je vredna podpore.

Sporočilo knjige Oblačenje je avtor spretno prevedel v pravljično govorico,
dojemljivo otrokom, in leta 2001 smo dobili knjigo Tudi otroci se oblačijo.
Brezčasno slikanico, še naprej iskano, smo deset let kasneje likovno in vsebinsko
izpopolnili ter izročili otrokom pod naslovom Otroci in moda.

Končno logična beseda
o oblačenju – smo slišali
neštetokrat.

BISTVO
Tako kot s Pikapolonico na prašni cesti pomagamo razumeti pomen skrbi za
naravo nasploh, smo leta 2002 pripravili knjigo, s katero mehčamo odnos do
živali. Tudi knjigo Metulj na dežju je ustvarilo več avtorjev, ki doživljajo lepi
krogotok narave. S prihodom mlade filozofinje, prežarjene z dobroto, Mateje
Jamnik, je Jasa pridobila novo gonilno silo. Tako si je predsednik lažje zagotavljal
čas za uredniško in avtorsko delo. Tako smo leta 2003 dobili pravljični roman
Maček Maček, ki je takoj po izidu vzvaloval čustva kritike, pedagoške stroke in
številnih bralcev (objavljamo značilen odziv bralke in oceno iz Delove priloge
Književni listi).

Najvišje priznanje

POSEBNA KNJIGA, PA ŠE BREZPLAČNO
Štancajoč knjige zaradi neknjižnih razlogov (zaslužek,
razširjanje različnih nazorov, slava …) številni založniki
odvračajo ljudi od knjig. In dobra knjiga čedalje težje pride do
bralca. Zato je v našem delovanju od začetka tudi prizadevanje
po brezplačnem ciljnem zagotavljanju naših knjig. Čeprav
smo se komaj prebijali, smo do leta 2006 vsem srednjim
šolam zagotovili izvod knjige Oblačenje in moda, društvom,
ki resnično skrbijo za trpeče živali, pa knjigo, ki krepi takšna
hotenja.

Pri obdarovanju se
spomnimo na Cervantesa:
»Ko daruješ, pamet
potrebuješ!«

OKROG JASE PRVI KROG UMETNIKOV
O lepotah Slovenije je nešteto prospektov, brošur, veliko tudi oknjiženih besedil
in fotografij. Le ena pa je estetska podoba Slovenije skozi umetniško doživetje
številnih literatov in slikarjev – naša knjiga Žuborenje Slovenije iz leta 2004.

»Ogledalo naše civilizacijske drže« ali »mala šola etike« (kot so zapisali
ocenjevalci) je naša knjiga Kresnica na dlani iz leta 2006. Tudi v tem primeru so
ustvarjalci prvi krog slovenskih literatov in slikarjev. V tem letu je bil predsednik
posebej ustvarjalno navdihnjen. Rezultat: modrostna knjiga za mlade bralce
Zgodba o knjigi ali knjiga za »kultiviranje srca«, kot je v predgovoru zapisal
pesnik Milan Dekleva.
Po desetih letih je tudi država opazila splošno koristnost našega delovanja in
nam prek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovila status
društva, ki deluje v javnem interesu (odločba št. JR 026–234/96).

EVANGELIJ EKOLOGIJE
Leta 2007 smo osmislili dvoletni projekt Onežimo svet z namenom ozaveščanja
otrok o pomenu sonca, vode, vetra in lesne biomase kot nepotrošljivih virov
energije in krepitve nežnejšega odnosa do narave nasploh. Knjigi Pikapolonica
na prašni cesti smo dodali didaktična navodila za učitelje in jo izročili vsem
osnovnim ekošolam, mentorje zaprosili, naj učenci berejo, premišljajo in
občutke izražajo z besednimi in likovnimi prispevki, mi pa bomo vse pregledali,
pripravili potujočo razstavo in odraslim, predvsem odločevalcem, potrkali na
vest. Akcijo je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor. Sodelovanje je sprejelo
206 šol, učenci pa so nam izročili 1317 prispevkov (črtice, pesmi, plakati, risbe,
slike, ekohiške, vetrnice …). Branje, ustvarjanje, pregled gradiva, priprava
razstave, priprava in tisk brošure Onežimo svet – trajalo je dve leti.
Stvaritve otrok so bile osnova (prvo
poglavje) tudi za knjigo Zemlja ima srce,
ki je izšla 2009. Čustveno močnemu in
opominjajočemu prvemu poglavju
smo zagotovili znanstveno osvetlitev
vseh področij ekologije (drugo
poglavje), pomen knjige pri ekološkem
ozaveščanju (tretje poglavje) in večne
resnice o bitju narave (četrto poglavje).
Tako smo lahko ponudili svojevrsten
priročnik ekologije v očarljivi obliki.
Ugotovili smo številne koristnosti te
akcije in bralno-ustvarjalni natečaji
so postali pomemben del našega
delovanja.
Povsod smo nežili svet – tudi
v Galeriji Kostak v Krškem.

NEŽA MAURER ZA OTROKE
Čedalje bolj smo plodoviti. V letu 2008 smo mladim bralcem ponudili slikanico
Ti si moje srce, ki zapušča neizbrisljive sledi. Pa še precej nenavadno knjigo Sonce
v brlogu. S to knjigo je častivredna skupina literatov in ilustratorjev pomagala
otrokom (in odraslim) dojeti pomen bivalnega prostora pri osmišljanju življenja.
Poslovno in splošno koristnost sodelovanja z nami so prepoznali številni
gospodarski subjekti. Ob poslovni koristi podjetju s tovrstnim sodelovanjem
zagotavljamo možnost obdarovanja prebivalstva z babičino skrinjo modrosti
in lepote.

Uspešni gospodarstveniki
so razumeli. S podporo naši
knjigi si zagotavljajo dodatno
naklonjenost prebivalstva –
sodelovanje z nami se splača.

NEŽA MAURER ZA VSE GENERACIJE
Ob uvajanju v življenje knjige Zemlja ima srce smo leta 2009 izvajali izobraževalni
natečaj Svoboda na izpitu. Učenci številnih šol po vsej Sloveniji so premišljevali
o svobodi. Vživljali so se v vsakdanjik otrok, ki odraščajo v vojnih razmerah, in
o mejah svobode. Je moja svoboda neomejena ali je omejena s potrebami in
svobodo sobivajočih? S temi premišljanji so otroci ustvarili prvo poglavje knjige
Svoboda na izpitu, ki je prišla na svet leta 2010. Iste dileme so bistrili pisatelji:
Neža Maurer, Marjan Tomšič, Milan Vincetič, Tatjana Kokalj, gost iz Beograda
Ljubivoje Ršumović … (drugo poglavje) ter misleci: Spomenka Hribar, Marjan
Šimenc, Dean Komel … (tretje poglavje). Knjiga vsebuje tudi Deklaracijo o
otrokovih pravicah s komentarji Toneta Partljiča.
V letu 2010 smo se na najimenitnejši način oddolžili pesnici naroda in naši
zvesti avtorici Neži Maurer. V razkošni in likovno dovršeni knjigi Nežina steza
smo objavili vse najboljše od Neže Maurer in vse o Neži Maurer.

Kdo je lahko boljši vzgojitelj
kot dolgoletna urednica
časopisa Moj malček (časopis
za skrbne starše)? Ona
pa je ugotovila: knjiga za
vzgojitelje.

OBDARUJEMO SLOVENIJO
V letu 2011 smo mladim bralcem izročili vsebinsko izpopolnjeno in likovno
povsem prenovljeno knjigo Tudi otroci se oblačijo pod novim naslovom Otroci
in moda. Tudi knjigo Zemlja ima srce smo likovno prenovili in tematsko razširili
s temami Hrup-sevanje-umetna svetloba avtorja Petra Novaka, s prispevkom o
dragocenem poslanstvu čebele, avtorice Andreje Kandolf Borovšak, in posebej
s poučno razpravo o prehranjevanju, avtorice Barbare Lampič, ter jo bralcem
izročili leta 2012.
Ob uvajanju obstoječih in novih knjig v obtok smo hkrati zagotavljali sredstva,
kolikor smo lahko, za ciljno obdarovanje prebivalstva. Leta 2011 smo začeli akcijo
Ti si moje srce v vsako družino z otrokom. Premišljevali smo, da bi bilo koristno
za duhovno zdravje družbe, če bi slikanica Ti si moje srce s sporočilom Neže
Maurer prišla v vsako družino z otrokom. Ob drugih aktivnostih smo neutrudno
zagotavljali sredstva in prek vrtcev, lokalnih skupnosti in sindikalnih organizacij
knjigo izročali brezplačno. Ta častivredna akcija je potekala nekaj let.

A je kaj višjega? Ali poznamo tak primer v svetu na področju nevladnega sektorja?

Tovrstnih dokazov je za obsežno knjigo.

Vsako leto na številnih šolah
dočaka prvošolčke zanesljiva
življenjska popotnica – knjiga
Ti si moje srce.

O DUŠI SLOVENSKI
Čeprav smo tudi leta 2012 nadaljevali zahtevno nalogo obdarovanja otrok
s knjigo Ti si moje srce, smo pripeljali na svet knjigo Duša slovenska, o kateri
smo velikokrat slišali »knjiga vseh knjig«. Hvalnice so deževale. Župani so jo
prepoznali kot najbolj posrečeno darilo zaslužnim občanom ali odličnjakom,
politiki pa kot svojevrstno izkaznico slovenstva in protokolarno darilo. In že
leta 2013 je bila porojena Soul of Slovenija, sijajen prevod v angleščino. Knjiga
živi vedno močneje.

Izkaznica slovenstva – slišimo.

NEMIRNA VEST ODLOČEVALCEV
Knjiga Zemlja ima srce, posebej izpopolnjena izdaja z novim polemičnim
predgovorom urednika, je vzvalovala čustva številnih ozaveščenih bralcev.
Čedalje pogosteje smo slišali, da bi jo morali vsi prebrati, predvsem odločevalci.
V letu 2012 smo zahvaljujoč razumevanju nekaterih gospodarskih družb
zagotovili sredstva za brezplačno izročanje 4000 izvodov. Na svetovni dan
varčevanja z energijo (6. marec) leta 2013 smo na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport postavili dramatično razstavo otroških stvaritev na ekološke
teme in organizirali razpravo o knjigi Zemlja ima srce. Ob tej priložnosti je
predsednica Mateja Jamnik (tisto leto je prevzela vodenje Jase) izročili knjige
obdarovancem. Direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Alen Kofol je prevzel 1219 izvodov za knjižnice osnovnih šol in vrtcev, generalni
sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko 439 izvodov za gorske koče in
planinska društva, mi smo jo v naslednjih mesecih izročili vsem odločevalcem
na republiški in lokalni ravni, poslancem Državnega zbora, učencem, ki so
izročili prispevke za razstavo, skupaj s časnikom Finance pa tudi kavarnam po
vsej Sloveniji. S prireditvijo in medijskim poročanjem je bilo okrepljeno branje
te imenitne knjige. Odločevalcem smo zagotovo povzročili nekaj nemirne vesti.

Projekt Zemlja ima srce –
čaščenje lepega krogotoka
narave, obdarovanje, močna
doživetja … (Ministrstvo za
šolstvo, 2013)

Predsednica Jase Mateja
Jamnik izroča knjige
poslancem DZ – prevzela jih
je podpredsednica Romana
Tomc.

Na razpisu za nagrado časnika Finance v letu 2014 so bralci tega zelo branega
dnevnika ugotovili, da smo s knjigo Zemlja ima srce izpeljali najboljši
ekopromocijski projekt, priznanje pa smo prejeli na Dnevih energetikov v
Portorožu.

Vnašanje smisla v nesmisel, ki nas obdaja

KNJIGE, KI SPREMINJAJO SVET
V istem letu je bila porojena knjiga Nežno srce. Tretja naša knjiga, ki jo je javna
kritika uvrstila v krog knjig, ki bi lahko spreminjale svet (podobno je zapisano
o pravljičnem romanu Maček Maček in slikanici Otroci in moda). Najvišja možna
hvalnica – edinstven primer v samostojni Sloveniji. Knjiga je navdušila številne
učence in učitelje, je snov za izvajanje raznih aktivnosti, tudi celoletnih.

Neža, junakinja pravljičnega
romana Nežno srce, postaja
zaščitnica narave.

ŽELENI ODTISI
Čeprav nevladne organizacije praviloma niso zanimive za javna občila, so naše
posebne aktivnosti vse pogosteje privlačile pozornost javnosti.

Pamet naredi človeka, vse drugo so prazne marnje – je ugotovil že antični mislec
Petronij.

V leto 2015 je bila porojena slikanica Prav je – ni prav. Pomembne reči o življenju
nam je uspelo povedati na način, ki je dojemljiv tudi predšolskim otrokom. Že
v tem letu je slikanico bralo nekaj tisoč otrok. Številni so po prebranem želeli
povedati, kaj je prav in kaj ni prav.

Da, mala šola etike

VSESTRANSKA KORISTNOST
S potujočo razstavo Slovenija ima srce smo v letu 2015 sklenili prvi krog
istoimenske akcije (na nekaterih delih Slovenije so jo izvajali pod regionalnim
imenom ali kako drugače). Ta in druge tovrstne akcije pomenijo obdarovanje
otrok z našimi knjigami, poglobljeno branje in odzivanje na prebrano z
besednimi in likovnimi prispevki. Hkrati pa s tem zagotavljamo krepitev
bralnih navad in razvijanje ustvarjalnih talentov mladih bralcev. V vsaki
tovrstni akciji sodeluje več tisoč udeležencev, večinoma osnovnošolcev, pri
nekaterih so zraven tudi predšolski otroci in srednješolci. Zaradi izjemne
koristnosti in privlačnosti za otroke smo akcijo Slovenija ima srce izvajali tudi
v letih 2016 in 2017.

Tudi v Ljubljani in Kočevju smo nežili svet.

Povsod nežimo svet – takrat v Ormožu in na Jesenicah.

Kažipot za nežnejši svet osvetljujemo na Dolenjskem, v Kobaridu …

NAJCELOVITEJE O ODNOSU ČLOVEK - PES
Ob vseh zahtevnih aktivnostih nacionalnega pomena smo v letu 2016
izročili bralcem knjigo Človek o psu – pes o človeku, ki jo je urednik Anej Sam s
številnimi soavtorji pripravljal leto dni. Knjig o kužkih je veliko, poznavalci pa
pravijo, da tako večplastne in dramatične knjige o sobivanju človeka in psa ter
medsebojnem prežemanju še ni bilo. In čedalje pogosteje slišimo, da je naša
knjiga evangelij na tem področju.

Najceloviteje in
najčuječneje o odnosu
med človekom in psom v
zgodovini pisane besede

Čustveno o knjigi na »pasjem«
dogodku v Mostecu – Alenka
Godec in Tanja Ribič

Vzvalovali smo čustva številnih, tudi lokalnih odločevalcev.

DVELETNI OTROCI SE ODZIVAJO
S slikanico Moj svet (2016) smo si zagotovili bralce že med dveletnimi otročički
(zato smo jo tiskali na debelejši papir). Vzgojiteljice so jo doživele kot nekaj
novega in zelo uporabnega. Za primer: v Vrtcu Velenje so celo izvajali projekt Moj
vrtec – moj svet. Starši so brali slikanico z otroki in zapisovali njihove odzive.
Otroci pa so risali doživetja. V vrtcu so potem pripravili pravi kulturološki
dogodek z otvoritvijo razstave.

Kažipot za nežnejši svet
v Velenju

O SLOVENSKEM SRCU
V akciji Slovenija ima srce je okrog 22 000 otrok bralo naše knjige, 8097 jih je
ob branju začutilo potrebo, da bi nam nekaj sporočili. In so pisali, risali, slikali …
Iz izbora tega je nastalo prvo poglavje knjige Slovenija ima srce (2018). Vsem
stvaritvam otrok je skupno, da prekipevajo od dobroželjnosti. Ob tem se
nam je vsililo vprašanje, zakaj bodo na poti do odraslosti številna čista srca
zastrupljena, neskončna dobroželjnost omrtvičena, številni življenjski akordi
utišani, nešteti upi pokopani. Na ta usodna vprašanja smo v nadaljevanju
zagotovili številne odgovore – odgovarjali so misleci, umetniki, znanstveniki,
pedagogi, navadni ljudje … Preberemo in smo bolj pripravljeni za življenje.

Obvezujoči glas otrok

Streznitveni in oduhovljajoči glas ljudstva

O LEPOTI, TODA RESNO
Knjiga ima smisel, če prinaša kaj smiselno novega. Sledeč temu načelu smo
pripravili tudi knjigo slikanico Vsi smo lahko lepi (2019). Kaj novega prinaša?
Predvsem spoznanje, da smo vsi lahko lepi. In, nasprotno prevladujočemu mnenju,
da so lepotice in lepotci lahko grdi, da je tekmovalni šport nekaj zelo škodljivega,
pa še veliko novega … Ocenjevalci rokopisa – pisatelj Tone Partljič, olimpijka
Brigita Langerholc, slikar Stane Jagodič, sociolog Borut S. Pogačnik, zdravstvena
delavka Petrischa Robnik, športni psiholog Matej Tušak in pesnica Neža Maurer –
so uglašeni: »knjiga, ki bi jo morali prebrati vsi, ki so danes vzgojitelji«.

Resnica je kot sonce. Zaradi nje vse vidimo, ne moremo pa je gledati –
je svojčas zapisal Victor Hugo.

HVALNICA IN GRAJA DRŽAVE
Na domovino ponosen – zaradi države me je sram; Zakaj predsednik ne sme
lagati; Revščina, droge, samomori – sad nepoštene politike; Nasilje v družini
– sledi slabo urejene družbe; Bog kot zabloda; Zaradi strank je Slovenija
skregana; Brez dobrih zakonov ni pravice; Župani morajo biti izobraženi; Zakaj
naj bi pridne roke hranile nesramneže in lenuhe; Ne želim kapitalizma; Država
zlorablja športnike …
To je le nekaj naslovov iz knjige Kakšno Slovenijo si želim (2020). Seveda, to so
povedala čista otroška srca, ki so pripravljena povedati tisto, »kar se ne sme«.
Kot otrok iz večne Andersenove pripovedi Cesarjeva nova oblačila. Otroci –
8240 učencev in dijakov – so leto dni brali našo knjigo Slovenija ima srce in
premišljali, kakšno Slovenijo si želijo. Pri oblikovanju stvarnosti jih je želelo
sodelovati 2033, in poslali so nam besedne in likovne stvaritve. To je osrednji
del knjige, na robovih pa so misli velikih mislecev – od Homerja do Kocbeka –,
ki so čudežno uglašene s premišljanji otrok. Hudournik grenke resnice, zaradi
katere bodo številni odrasli preživljali nespečne noči. Dramilna sporočila otrok
smo strnili tudi v Deset dramilnih zapovedi (objavljene so na začetku).

Kakšno Slovenijo si želim –
kažipot, osvetljen v Kopru

Otroci so uglašeni z največjimi misleci. Zakaj niso tudi odrasli?

DRAMILO
Rokopis knjige Čas za čaj (2021) so prebrali in priporočili za oknjiženje:
mag. Jožica Frigelj, prof. razrednega pouka; prof. dr. Denis Poniž, literarni zgodovinar, pesnik, dramatik; Petra Koritnik, dipl. vzgojiteljica; prof. dr. Boštjan
M. Zupančič, pravnik, filozof, pisatelj; dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih.,
zakonska in družinska terapevtka; Milan Gabrovec, prof. razrednega pouka;
in mag. Barbara Hanuš, profesorica slovenščine in pedagogike, knjižničarka,
avtorica več učbenikov in knjig za otroke. Uglašeni so: »knjiga, ki sega onstran vseh knjig in govori v njihovem imenu«.
Knjiga, ki nam prinaša sporočilo vseh večnih knjig torej. Večne knjige pa
ponujajo rešitev. Tudi ko so vse igre preigrane. Mar ni to največ?

Kateri založnik, velik založnik, bogat založnik je kaj takega izročil prebivalstvu?

ODZIVI
Misleci od nekdaj sporočajo, da svet ne potrebuje veliko knjig, potrebuje pa
dobre knjige. V Jasi smo veseli, da smo v četrt stoletja pripravili le toliko naslovov,
kolikor je približno mesečna proizvodnja velikih komercialnih založnikov.
Medtem pa, ko tisoče drugih naslovov je, a kakor da jih ni, naših petindvajset
naslovov vpijoče živi in zapušča sledi. Odzivov bralcev, navdušujočih in tudi
ganljivih, je za obsežno knjigo (tukaj je le en značilen dopis v celoti, dodajamo
pa fragmente iz več drugih dopisov).

Ko knjiga ima dušo …

To je največ.

Tudi medijskih odzivov je za obsežno knjigo. Nekaj smo jih objavili ob informaciji
o izidu, tukaj pa objavljamo kakšno vrstico o večini knjig.
… Knjižna zbirka Onežimo svet, ki jo izdaja Društvo Jasa, potrjuje,
da je knjiga, dobra knjiga, še vedno najučinkovitejše sredstvo
plemenitenja posameznika in preobrazbe družbe ...


… V knjigi Oblačenje in moda opozarja avtor na svojstveno
kritičen način na največji, vendar še vedno najmanj raziskan
človeški fenomen: modo in vse, kar je povezano z oblačenjem ...

… Nežno srce je namreč pravi pravcati učbenik življenjskih
resnic, ki prebuja vest vseh prebivalcev tega planeta in jim prek
prikupne zgodbe odpira oči o našem življenju …


… Pikapolonica na prašni cesti je nedvomno koristen dodatek k
vzgoji vsakega slovenskega otroka …

… Knjiga Aneja Sama Kam greš, Evropa daje misliti … je tisti
otroški glas, ki iz svoje čistosti odpira oči za resnico ...





… V preprostih, didaktično nazornih epizodah knjiga Nežno srce,
tudi s pomočjo neposrednega nagovora, bralca ozavešča tako za
okoljske kot posledično družbene težave …

… Knjiga Sijaj drugačnosti je že po naslovu sodeč nekaj posebnega
med novitetami; gre za izbor slik in besedil »drugačnih ljudi«, ki jih
je urednik Anej Sam poiskal v ustanovah za varstvo in vzgojo ljudi s
posebnimi potrebami ...

… Knjiga Ti si moje srce je dvogovor avtorice besede Neže
Maurer in ilustracije Maje Šubic. Medsebojno dopolnjevanje
besedila in ilustracij omogoča zaokroženo dojemanje različnih
situacij v življenju in predvsem občutij, ki se nam ob njih porajajo,
ter vodi k nadaljnjemu razmišljanju o sebi … Knjiga daje obilo
možnosti tudi za razgovor z otroki na poti njihovega razvoja in
odkrivanja sveta ... 

… Oblačenje in moda Aneja Sama je knjiga za razmislek o našem
oblačenju, avtor ga sklene z mislijo: Ni lahko, je pa lepo – biti
pogumen ... 

… S knjigo Otroci in moda izraža Anej Sam vero v moč napisane
besede in v moč pripovedovanja. Veter raznaša zgodbo o
oblačenju, ki je zapisana v tej knjigi. Ta zgodba spreminja svet.
Prvo in zadnje poglavje sta poetični, osrednji poglavji pa poučni
... 

… Pri založbi Jasa ne izide mnogo knjig na leto, toda tiste, ki
izidejo, so knjige z veliko začetnico. Za knjigo Aneja Sama Maček
Maček, ki jo predstavljam, lahko zatrdim, da svet polepša, samo
zato, ker je tu, ker je ... v resnici pa v sebi nosi sporočilo, ki bi
lahko spremenilo svet, če bi se aktiviralo v duši posameznika …
Žlahtna knjiga, odstopajoče drugačna od vseh drugih otroških
knjig ... 

… Pripoved Aneja Sama Maček Maček je vsebinsko in oblikovno
primerna tako za otroke kot tudi za odrasle in je kot sodobna
moraliteta vsekakor nekaj novega v slovenski otroški literaturi ...

… Žuborenje Slovenije je zbirka literarnih in likovnih vtisov
o slovenski pokrajini, »žuborenje besed in podob«, kot pravi
urednik Anej Sam … Gre za največje letošnjo založniško
presenečenje ...

… Nekateri si zastavljajo tudi cilj, da bodo s prehodom v novo
leto, s simbolnim prerodom, pravičnejši in da bodo počeli več
dobrega. Takim je namenjena knjiga Kresnica na dlani, ki je izšla
pri Društvu Jasa … Ponujajo pa tudi snov za etični razmislek
odraslim, ki prepogosto mislijo, da vedo že vse ...


… Zgodba o knjigi Aneja Sama je malce drugačen namig
otrokom o tem, kaj knjiga je, kaj vse se lahko iz nje naučijo, kaj je
poslanstvo knjige in kakšne skrivnosti vse nosijo …

… Svoboda na izpitu je knjiga, ki lahko rabi kot didaktični
pripomoček v šolskih klopeh ali pa kot zabavno in poučno branje
v domači knjižnici ... 

… Sporočila Nežine steze so namenjena vsem ljudem, a niso
popreproščena, ampak nosijo v sebi veliko modrost, ki se ji reče
ljubezen do življenja ... 

… Knjiga Nežina steza, ki jo je osmislil in uredil Anej Sam, je doslej
najcelovitejši zapis o delu in osebnosti pesnice … Vsebinsko bi
jo lahko označili za nekakšen strnjen pesniški album pesnice z
najrazličnejšimi sporočili …

… Skupna izrazna moč velikih ustvarjalcev zažari s knjigo Duša
slovenska v novi luči in tako slike kot besede, zbrane med temi
platnicami, bralca vabijo k ponovnim razmislekom o slovenstvu
in slovenski umetnosti, ki že dolga stoletja reflektira značilnosti
slovenske duše ... 

… Ob knjigi Poklic človek, ki je pred nami in ki jo je zvrstno
nemogoče opredeliti, moramo dodati: bralca ne bo pustila
hladnega in neprizadetega. V njenem jedru stoji človek …

… Zemlja ima srce skuša na raznolik način in prav nič »zateženo«
podučiti mlajše in starejše, kako lahko tudi sami prispevajo k čim
bolj neokrnjenemu okolju …

… Knjiga Prav je – ni prav sodi v zbirko Onežimo svet, katere
namen je združevati umetniško pripoved in poučnost … Pisatelj
Anej Sam skozi pripoved o naravi otrokom približa pomembnost
odgovornosti ter občutljivosti in skrbi za svet okoli nas. Otroška
obzorja širi tako s preprostimi pojasnjevanji … 

… S knjigo Prav je – ni prav opogumlja na svojevrsten način Anej
Sam mladega bralca, da premisli in glasno pove, kaj je prav in kaj
ni. In na koncu to, kar je prav, tudi naredi ... 

... Pri založbi Jasa vztrajajo, da ima nova knjiga smisel le, če prinaša
nekaj novega in če vsebuje presežek v odnosu do obstoječega.
To prinaša tudi knjiga Človek o psu – pes o človeku, ki jo je uredil
Anej Sam. Knjiga omogoča celovitejšo osvetljevanje bitja pes in
odnosa človek-pes.

... Vsebinska zasnova slikanice Moj svet je povsem izvirna. Anej
Sam je zapisal pojme in besedne sklope, s katerimi se po logiki
življenja otrok najprej srečuje (mami, račka, muc, kuža, miza,
okno, roža, knjiga, sadje zelenjava ... ptiček poje, sonce sije, v
gorah je čudovito ...), slikarka Mira Uršič pa je to nato »naslikala«
... Realistične in ekspresivne podobe slikarke Mire Uršič (Nebo je
Nebo, Zemlja je Zemlja, muc je muc, kuža je kuža, mami je mami,
ati je ati ... ) pa vsakemu otrokovemu »zakaju« zagotavljajo varen
»zapik« ...

... Navdihujočo knjigo Slovenija ima srce je napisala velika
skupina cenjenih avtorjev pod uredniškim okriljem Aneja Sama.
Avtorji so zelo različni, vsem pa je skupno, da imajo srce. Tema
knjige je namreč takšna, da zastaneš in obstaneš ... To je knjiga,
v katero se potopiš, nato pa vsakih nekaj odstavkov zastaneš,
premišljuješ, prikimavaš in odkimavaš ... Predvsem pa skleneš, da
boš kaj spremenil na bolje. Zase in za vse druge!

… Te knjige so učni pripomočki na vseh ravneh izobraževanja
in so na različnih seznamih za pridobitev bralne in ekobralne
značke ... 

VELIKO VEČ ...
Nekoliko več smo rekli o projektih Dobra knjiga v vsako družino z otrokom,
Zemlja ima srce, Slovenija ima srce in Kakšno Slovenijo si želim. Uresničili smo še
nekaj izjemno koristnih projektov nekoliko manjšega obsega (Branje na Jasi,
Na krilih vetra, Onežimo svet …), v katerih so številni sodelujoči ponotranjili
dragocena spoznanja poučnih knjig, krepili ustvarjalne talente in trkali na vest
odraslih. Mi pa smo dobro knjigo brezplačno zagotavljali raznim kategorijam
prebivalstva. Na raznih predelih Slovenije (tudi Bogu za hrbtom) smo organizirali
kulturološko-zabavne dogodke, ozaveščali pomen branja dobrih knjig, jih
darovali obiskovalcem. Inertno državo pa nenehno spodbujamo k oblikovanju
bolj življenjske zakonodaje in ustvarjanju plemenitilnega vzdušja v družbi.

Treba se je šolati za dobroto.

Tudi v skritih kotičkih
smo nežili svet.

Skrbeč za celoto
koristimo sebi.

Tudi v tujini smo pustili odtise. Sodelovali smo v nekaj evropskih projektih.
Nismo slepo sledili nosilcem projektov – sodelovali smo avtorsko, življenjsko
in družbeno odgovorno.

Dopovedujemo: Dobro je
tisto, kar je dobro za vse.

O naših knjigah govorijo najčuječnejši.
O Nežini stezi v Trubarjevem antikvariatu
so govorili: prof. dr. Denis Poniž, pesnica
Neža Maurer in urednik Anej Sam,
moderirala je Maja Moll.

Naše knjige združujejo vse generacije in
so vsepovsod.

GREMO
NAPREJ
– SKUPAJ

DANES IN JUTRI
Med pripravljanjem te jubilejne predstavitve je v življenje prišla še ena knjiga –
Najboljši človekov in pasji prijatelj. Tudi ta knjiga je zanesljiva smernica za pravo
stran življenja. Osvetljuje namreč življenjsko pot znanstvenika. Erih Tetičkovič
bi si lahko zgradil očarljivo svetovno kariero in zaslužil veliko denarja, on pa
življenje razume drugače. Znanost – da, pomoč sočloveku – da, toda tudi
čas za trpeče pse, za male teme. V tihoti, brez televizijskih kamer. Hkrati smo
zagotovili sijajen prevod knjige Čas za čaj v angleščino. Ta naša knjiga bo tudi v
evropskem prostoru uresničevala nalogo dobre knjige.

O veličini naroda in njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem,
kakšen je njegov odnos do živali. (Mahatma Gandhi)

Tudi v Evropi nežimo svet.

Da, v Evropi in svetu nežimo svet.

Zbrani okrog Jase (in na jasi) počnemo dobro zaradi dobrote same. Ne da bi
zaslužili denar, zagotovili kakšno nagrado ali sloves dobrotnikov. Pripravljamo
knjige, s katerimi se bralci lahko šolajo za dobroto, za pametno dobroto;
knjige, ki nam pomagajo, da postanemo krmarji lastnega življenja. Kajti le tako
bogastvo se ne more odvzeti.
Ko je takšna knjiga med nami, zanjo skrbimo. Kot da bi nam sporočala: Skrbite
zame, kajti jaz imam pomembnejšo nalogo – skrb za vse vas.

Dobro početje pušča sledi.

Vemo, da je dobro početi dobro. Zato smo se zbrali.

onežimo svet onežimo svet
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