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I Nove

knjige

Marijan in Stana Prosen:

ZVEZDNI MITI IN LEGENDE
Pri Založništvu J utro iz Ljubljane
in Zalo žbi Br anko iz Nove Gor ice
je izšla še ena lep a knjiga Marijan a in Stane Prosen , piscev poljudnih astronomskih vsebin za ml ade .
Delo Zvezdni miti in legende je namenj eno pr edvsem t ist im , ki se ra d i
ozrejo v no čno nebo in občud ujej o
ču dovito zvezdno pokrajino , pa bo lj
iz romanti čnih kot iz astronomskih
nagibov.
Za staro davna ljudstv a so bile
zvezde vir št evilnih mitov in legend. V ozvezdjih so pr epoznavali svoj e bogove in junake, pa
živali ipd. V knjigi, bo gato opremlj eni z ilus tracij ami iz Hevelijevega zvezdnega atlasa Uranografija,
nad št irideset prelepih pripovedk
pr ipoveduje o podobah na nebu. Večina izvira iz bogatega grškega baj eslovja , nekaj pa tudi iz krš č anstva . Oglejmo si zaklj uček ene od njih :
Na skalah ob obali j e vso obj okano in obupano Ariadno našel bog
Dioniz, gospodar tega otoka. Njena m ilina in lep ota sta ga silno prevzeli.
Zaljubil se je vanjo in jo takoj zaprosil za roko . Bil j e dob er in prik upen,
pa še bog povrhu, tako daje Ariadna privolila v poroko. Za poročno darilo
ji j e Dioniz podaril zlat venček ozirom a zlato krono s sedm im i svetlečim i
diamanti.
Km alu po poroki pa j e A riadna um rla. Dioniz je zelo žaloval. Odločil
seje, da odvrže ven ček, saj ga je vsakič , ko ga je pogledal, preveč spom injal
na izgubljeno ljub ezen . Venček je zal u čal proti nebu . V let u so ga ujeli
njegovi prija telji bogovi . Pon esli in postavili so ga visoko na n ebo. Tam
od tedaj sveti njegovih sedem svetlih diamantov in tako sestavlja ozvezdje
Venec , Severn o krono ali tudi Ariadnino krono.
Pred nami so dnevi ob darovanj . Taka knjiga je lep o prazni čno darilo. Naročite jo lahko pri Založništ vu Jutro, J utro d.o.o., Črnuška cesta 3, p.p. 4986, 1001 Ljublja.na , po telefonu (01) 561-72-30, 041 698788, faksu (01) 561-72-35 , po elekt ronski pošti JUTRO@SIOL. NET ali na
WWW . J UTRO.S I.
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