
VABLJENI NA 
PREDSTAVITEV KNJIGE 

 

 ZAJČEK IN PTICA 

avtorja Mirana Rustje   
 

Dogodek bosta sooblikovala 
skupina Kombo C pod vodstvom 

Zlatka Kaučiča in Ženski pevski zbor 
Rože pod vodstvom Andreje Rustja. 
 

 

Z avtorjem Miranom Rustjo in avtorico spremne besede Polono 
Campolunghi Pegan se bo pogovarjala dr. Tanja Badalič, ki je tudi avtorica 

ilustracij. 
 
 
 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, pri klavirju 
 

četrtek, 19. december 2019, ob 17. uri 

Vstop prost. 
 

Knjiga je izšla pri založbi Volosov hram. 
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Miran Rustja, glasbenik, pesnik in pripovednik, nam v 
tokratni knjigi Zajček in ptica ponuja pravljico za odrasle. 
Pravzaprav več kot pravljico. Ponuja nam zgodbo življenja, 
ki se odvija v vsakem od nas in ki jo vsak lahko dokonča 
čisto po svoje. Zajček Razum in ptica Duša sta univerzalna 
junaka, ki pišeta tudi našo zgodbo in ki nam odkrivata tako 
skrivnosti Zemlje kot Neba. Razum razmišlja in duša čuti, 
oba skupaj pa sestavljata eno – celoto. Šele, ko si Razum 
in Duša podata roki, lahko skupaj poletita. Miran Rustja 
nam s preprosto zgodbo zajčka in ptice odpira številna 
vprašanja in bralcu ponuja prostor za razmislek. Vabi k 
iskanju, iskrenosti ter preseganju delne resnice za ceno 
lastnega udobja. Njena večplastnost omogoča, da jo skozi 
vsako branje doživimo drugače in z različnih gledišč lastne 
življenjske situacije raziskujemo različne ideje glavnega 
vprašanja zgodbe: kako biti cel. (Polona Campolunghi 
Pegan) 
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