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Cenjene mentorice, mentorji branja,
naj vam v prvem mesecu novega leta najprej zaželimo vse dobro in se ob tem prav posebej
zahvalimo vsem, ki se oglašate, sporočate, kako se povezujete z mladimi bralci, se prijavljate
na naša izobraževanja ter se z nami posvetujete v zvezi z delom pri Bralni znački v
spremenjenih razmerah ...
Še vedno vas prosimo, da se pri BZ kar se da prilagajate položaju tako, da bo delo z besedili
vam in vašim bralcem v podporo, pomoč, veselje in ne v dodatno breme. Raznoliki načini in
oblike dela so tako ali tako značilni za BZ, morda vam za osvežitev pri razmišljanjih pride prav
besedilo, objavljeno na naši spletni strani:
Osnovne informacije o BZ v OŠ

KNJIGE IN DRUGA BRALNA GRADIVA
V posebnih delovnih razmerah po potrebi prilagodimo bralne sezname (tako da ne bodo
ovira, ampak spodbuda), kadar je dostop do gradiv v šolski knjižnici otežen, otroke in
družine še bolj spodbujamo k izposoji gradiv v najbližji splošni knjižnici (več o tem v
nadaljevanju).
ZA BZ LAHKO »VELJAJO«:
- knjige iz domače knjižnice (tudi knjige, ki so jih kot otroci brali starši, pa jih imajo še vedno
doma), seveda tudi tiste, ki niso na letnih bralnih seznamih; za starejše zrele bralce
devetletke so prav gotovo že primerna tudi nekatera dela književnosti za odrasle;
- pesmice, zgodbice, poljudni članki iz revij, ki jih imajo vaši mladi bralci morda doma;
- ljudske pesmi, pravljice in druga gradiva, ki jih starši otrokom zapojejo, povedo … morda jih
skupaj zapišejo, se jih naučijo …;
- besedila in zapisi v jezikih družin, kjer ne morejo brati, pripovedovati v slovenščini;
- za otroke od drugega triletja naprej je zagotovo primerno reševanje Slovenskih knjižničnomuzejskih Megakvizov na spletu, v arhivu boste našli vsebine tudi za nekaj let nazaj:
https://www.megakviz.si/novice/- tudi reševanje kvizov lahko upoštevate pri BZ (knjige, ki jih
otroci preberejo v povezavi s kvizom, tradicionalno »štejejo« tudi za BZ).
Osrednja tema zadnjega kviza je Bralna značka: S knjigo v svet (Ob 60. obletnici Bralne
značke), POMEMBNA INFORMACIJA JE:
MEGAKVIZ podaljšujemo v to šolsko leto, odprli smo prijave, tako da ga lahko rešujete tudi
medgeneracijsko – k sodelovanju lahko na primer povabite cele družine …
https://www.megakviz.si/novice/.
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V MKL – Pionirski vam bodo tudi letos z veseljem poslali gradivo za reševanje v klasični obliki
(vprašalnike + rešitve za mentorje), tako da boste kviz lahko skupaj z bralci reševali tudi na
tradicionalen način - v šoli, v družinah, pri medgeneracijskem branju. Za gradivo v klasični
obliki pišite na: pionirska@mklj.si.
- PIŽAMOVA BRADNA ZNAČKA
Naj vas spet spodbudimo tudi k sodelovanju v Pižamovi bradni znački (revija Ciciban). Med
ustanovami, ki se bodo odzvale na Pižamove »naloge«, bo ena izžrebana in še posebej
nagrajena z nastopom Boštjana Gorenca Pižame (Pižama je super gost v živo in na daljavo!).
Izzivi Bradne značke 2021/2022 so dostopni na naslednjih povezavah:
September 2021
Oktober 2021
November 2021
December 2021
Januar 2022
- BRALNI GRIŽLJAJ REVIJE PIL
Ne spreglejte predlogov za branje, ki jih za Pil iz sveže knjižne produkcije pripravlja Katja
Stergar. Zapisi so dobra spodbuda mladim bralcem in mentorjem pri raziskovanju in branju
novitet.
- POLETAVCI – POLETNI BRALCI
Projekt spodbuja otroke od sedmega do dvanajstega leta, da med poletnimi počitnicami
berejo 30 dni po pol ure na dan.
Nosilka poletne bralne akcije je Mestna knjižnica Ljubljana, pri projektu pa sodeluje še 17
splošnih knjižnic IN TUDI Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS.
Bralci Poletavci, ki med poletjem osvojijo priznanje, lahko jeseni v šoli (po predhodnem
dogovoru z mentorjem) uveljavijo priznanje kot eno prebrano knjigo za Bralno značko.
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IZBORI, SEZNAMI, PRIPOROČILA BRALNE ZNAČKE
Na podlagi strokovnega dela Pionirske, Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri
Mestni knjižnica Ljubljana, jih pripravljata in urejata mag. Tilka Jamnik in Petra Potočnik.
- IZBORI KNJIG (pregledni priporočilni seznami, seznami po ciljnih skupinah in zbirke,
tematski seznami, nagrade za mladinsko književnost).
Posebej vas vabimo, da si ogledate prenovljene sezname priporočil za branje. Posodobila jih
je mag. Tilka Jamnik:
PREGLEDNI PRIPOROČILNI SEZNAMI
SEZNAMI PO CILJNIH SKUPINAH in TEMAH, ZBIRKE
TEMATSKI SEZNAMI
Na spletni strani BZ najdete tudi vseskozi posodabljan seznam NAGRAD ZA MLADINSKO
KNJIŽEVNOST (ureja Petra Potočnik) in priljubljen izbor UMETNIKI SEZONE (ki ga leta in leta
pripravlja starosta BZ Jože Zupan).
PRIPOROČILNICA
V Priporočilnici predstavljamo najnovejše dobre mladinske (tudi poučne) knjige. Objavljenih
je več kot 440 prispevkov o knjigah, ki so izšle v zadnjih letih. Izbor učiteljem in knjižničarjem
lahko pomaga pri delu z učenci, družinam pa pri izboru knjig za otroke ali vnuke. Ob
priporočilih boste povečini našli tudi spodbude za branje, uporabne za morebitno nadaljnje
delo s knjigo in motiviranje mladih bralcev. Prosimo vas, da na Priporočilnico opozorite tudi
mlade bralce in starše.
NOVOST PRIPOROČILNICE: MNENJA BRALCEV
Knjige, ki so predstavljene, lahko ocenite, zapišete pa lahko tudi svoje mnenje. Ocenjujete in
komentirate lahko mentorji, mladi bralci in starši. (Komentarji v poskusni fazi ne bodo javno
objavljeni.) Vabljeni, da orodje preizkusite! Pred ocenjevanjem se je treba registrirati (oz.
prijaviti, če ste že registrirani). Posamezno knjigo lahko ocenite samo enkrat. Prosimo vas,
da na Priporočilnico in Mnenja bralcev opozorite tudi mlade bralce in starše! Vsekakor je
aktivno sodelovanje v Priporočilnici lahko ena od možnosti za delo pri BZ.
MEDGENERACIJSKO BRANJE
MG branje se dogaja vse leto, tudi vabilo je ves čas »odprto«. Vabljeni torej, da se nam
pridružite: https://www.bralnaznacka.si/sl/medgeneracijsko-branje/
YOUTUBE KANAL BRALNE ZNAČKE:
Na YouTube kanalu BZ je prosto dostopnih nekaj video vsebin, ki jih lahko uporabite kot eno
od oblik motiviranja za branje.
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Ob tem vas vabimo, da delite Promocijski kratki film o Društvu Bralna značka Slovenije –
ZPMS, ki je jeseni leta 2020 prejelo nagrado Slovenske sekcije IBBY. Ker podelitev nagrade v
živo ni bila možna, je Slovenska sekcija pripravila kratko video predstavitev.
OSREDNJA SLOVESNOST ob 60. obletnici Bralne značke: POSNETEK PRIREDITVE.
PRVI FESTIVAL BRALNE ZNAČKE: Posnetke si lahko ogledate na FACEBOOKU: 1. FESTIVAL
BRALNE ZNAČKE.
PODPORA PRI MEDNARODNIH POVEZAVAH BZ: gradiva v angleščini, nastala ob pripravi na
mednarodne knjižne sejme, ki so pred nami:
-

publikacija Slovenia Loves Reading (pripravila jo je Slovenska sekcija IBBY):
predstavlja domače programe, projekte in organizacije, ki promovirajo branje, bralno
kulturo in kakovostno mladinsko književnost. Publikacija je dostopna na spletni strani
Slovenske sekcije IBBY, na povezavi: Slovenia Loves Reading.

-

Slovenia's Best for Young Readers - antologija slovenskih literarnih ustvarjalcev in
ilustratorjev za otroke in mladino (pripravila sta jo Društvo slovenskih pisateljev in
Javna agencija za knjigo): Antologija.

In

Gradiva lahko (ob ustreznem navajanju in upoštevanju avtorskih pravic) uporabite bodisi pri
medpredmetnem povezovanju bodisi pri mednarodnih projektih, v katerih se povezujete.

NAČINI/METODE DELA, POTI DO BRALCEV
•
•

Tudi pri BZ lahko otroci seveda sodelujejo po e-pošti in drugih elektronskih poteh, ki
jih boste morda ubirali pri šolskem delu in delu z besedili na sploh.
Spodbujajte mlade bralce in njihove družine, naj zapisujejo, ocenjujejo, komentirajo
prebrano. Naj berejo skupaj, medgeneracijsko, naj izmenjujejo mnenja o knjigah …
Recitacije lahko posnamejo, komentarje prav tako … Pri BZ »veljajo« likovni izdelki,
zapisi, komentarji, zvočni posnetki …

INFORMACIJE, KI SO POVEZANE S KOORDINACIJO BZ NA ŠOLI:
•

•
•

Naročanje motivacijskega gradiva: teče tako, kot ste navajeni. Naročate lahko preko
spleta ali naročilnice. Društvom in zvezam prijateljev mladine tradicionalno pripada
10 % popust
Nastopi avtorjev: Vloge za sofinanciranje nastopov ustvarjalcev (v živo in virtualno)
lahko pošiljate kot običajno (do 30. aprila 2022).
V obdobjih, ko delo poteka na daljavo, se lahko uspešno odvijajo tudi srečanja z
avtorji preko orodij ZOOM, Google Meet, Teams …
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Za srečanja v živo in virtualno se morate natančno dogovoriti neposredno z
ustvarjalci, morebitno vlogo za sofinanciranje pa pošljite na naš naslov.
Mnogi avtorji so pripravljeni tudi odgovarjati na vprašanja (tako mentorjev, kot tudi
mladih bralcev). Vprašanja za avtorje pošljite na info@bralnaznacka.si.
Tudi za Bralnice veljajo ista pravila kot običajno in (podobno kot za nastope
ustvarjalcev) je izobraževanja mogoče izvesti (tudi) virtualno (velja cenik objavljen na
spletni strani BZ).

IZOBRAŽEVANJA
Spremljajte KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Tudi v
tem šolskem letu smo vanj vpisali vsa naša osrednja izobraževanja: regijski seminar (že
izveden), osrednji simpozij (že izveden) in delavnični seminar Pomen vključevanja staršev za
bralni razvoj otrok (4. in 5. marec 2022). Prijava preko GOOGLE OBRAZCA.
O izobraževanjih v prihodnjem šolskem letu vas bomo pravočasno obvestili.
BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO: Zaradi velikega zanimanja mentoric in mentorjev branja za
krajša izobraževanja "na daljavo" tudi v letu 2022 pripravljamo serijo (osmih) bralnih čajank,
ki jih bomo izvajali mesečno preko orodja ZOOM.
Prva bralna čajanka tega leta bo v četrtek, 17. februarja 2022,
od 17. 00 do 19.00, pripravlja jo Boštjan Gorenc Pižama, osrednja tema pa bo strip.
KNJIŽEVNOST V OBLAČKIH
Pregled sveže otroške in mladinske stripovske produkcije
Stripovske izdaje se v zadnjih letih množijo in pogledali bomo, katere so tiste, ki jih brez slabe vesti
lahko priporočamo mladim bralcem. Skušali bomo ujeti kakšnega striparja, da se nam pridruži pri
debati, na koncu pa bomo premleli še kakšno idejo o rabi stripa v učilnici.

OSTRŽKOVA KNJIŽNA POLICA
Če iščete ideje za nakup knjig: obiščite našo Ostržkovo knjižno polico: prodaja knjig (po
znižanih cenah za mentorje, člane …). Knjižno polico, kjer so trenutno knjige založb: Didakta,
Malinc, Miš in Zala, dopolnjujemo.

ZGIBANKE OTROK, BRANJE, ODRASLI
Naročite brezplačne zgibanke Otrok, branje, odrasli. Če jih potrebujete (za učitelje, starše,
…), se oglasite, in vam jih bomo poslali. Dostopne so tudi na spletni strani:
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/zlozenka-BZ-PONATIS-2021.pdf
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POVEZOVANJA IN SODELOVANJA BRALNE ZNAČKE
PIONIRSKA – CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO
Vabimo mentorje branja, da si ogledate Priročnike za branje kakovostnih knjig in
Knjigometer, neprecenljiva orodja, ki jih za spremljanje produkcije pripravlja MKL - Pionirska,
Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Zagotovo se boste skupaj z mladimi bralci
radi sladkali tudi z zlatimi hruškami 2021.
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA/BEREMO SKUPAJ
Seveda lahko vse, kar boste/ste pripravili, vpišete tudi v dogodkovnik Nacionalnega meseca
skupnega branja. Za vse nas je odprt ves čas, dogodke pa je mogoče vpisovati »za nazaj«, pa
tudi že za LETOŠNJE LETO. Zabeležite lahko tudi aktualne virtualne vsebine: branja v vseh
oblikah, dogodke, organizirane v spletnih učilnicah, pogovore/druženja po spletu … Tema, ki
nas povezuje, je še vedno medgeneracijsko branje.
SPLOŠNE KNJIŽNICE
… so vedno pripravljene sprejeti vse generacije bralcev, prilagajajo se razmeram in iščejo
najlažje in najhitrejše poti, ki bralce vodijo h knjigam.
Na kakšen način ima posamezna splošna knjižnica urejeno naročanje in prevzem gradiva, je
odvisno od raznih okoliščin, zato predlagamo, da informacije o »svoji« splošni knjižnici
poiščete na portalu MREŽE SPLOŠNIH KNJIŽNIC:
https://www.knjiznice.si/uporabniki/mreza-knjiznic/
BIBLOS
Ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in knjižnicami.
Za izposojo e-knjig v Biblosu morate biti vpisani v eno od splošnih knjižnic. Če starši ali
otroci še niso vpisani, jim sporočite, da se je mogoče v nekatere splošne knjižnice včlaniti
tudi na daljavo. Pomembno je tudi, da jim poveste: članarine za otroke in mlade do 18 leta
NI!
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Tukaj lahko preverite, katere od knjižnic ponujajo možnost včlanitve na daljavo:
https://plus.cobiss.si/opac7/rsu.
Kako si v BIBLOSU izposodite e-knjige s člansko izkaznico splošne knjižnice: VIDEO
NAVODILO.
Prelistajte kakšno revijo ali drugo spletno gradivo: mklj.si/gradivo/spletni-viri.
UPORABLJAJTE:
•

Portal Fran:

Dostop do slovarskih informacij za širok krog uporabnikov - omogoča tako povsem preproste
kakor tudi zelo kompleksne poizvedbe. Pomagajte si z njim in uporabo predlagajte tudi
svojim mladim in njihovim staršem.
•

Portal Franček

Jezikovni portal za učence OŠ in SŠ, zelo uporaben tudi za odrasle.
•

Digitalno knjižnico Slovenije

•

Spletno stran Kulturnega bazarja

Na spletni strani www.kulturnibazar.si najdete zavihek KUV na daljavo, kjer je predstavljeno
kakovostno spletno učno gradivo z vseh področij kulturno-umetnostne vzgoje.
STARŠEM/SKRBNIKOM PRIPOROČITE:
Čebelice
Oddaja Lahko noč, otroci
Radijske igre za otroke
Lahkonočnice
Argeta Junior dogodivščine
RASTEM S KNJIGO
Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, z
ilustracijami Jureta Engelsbergerja, Založba Mladinska knjiga.
Za srednješolce je bila izbrana knjiga Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne, Miš
založba.
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CANKARJEVO TEKMOVANJE
Ponovno posredujemo povezave, ki vam bodo morda prav prišli pri pripravah za Cankarjevo
tekmovanje, pa tudi za branje pri bralni značk, seveda:
Pogovor Nataše Konc Lorenzutti in Gaje Kos o knjigi Kakšno drevo zraste iz mačka. Miš
založba.
Cankarjevo tekmovanje 2021/2022, 4. in 5. razred.
Pogovor Nataše Konc Lorenzutti in Gaje Kos o knjigi Gremo mi v tri krasne. Miš založba.
Cankarjevo tekmovanje 2021/2022, 8. in 9. razred.
Knjiga je bila izbrana tudi v projektu Rastem s knjigo (za srednješolce).
ŠPORTAJMO IN BERIMO
Morda bo za vas zanimiv Nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med
mladimi športniki in športnicami #športajmoinberimo, z Izborom mladinskih knjig na temo
športa in gibanja ter mesečnimi priporočili za branje.

19. januar 2022
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