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Pozdravljene in pozdravljeni! 
   
   Spodobi se nekaj začetne vznesenosti, ko se pričenja vsakoletni simpozij Bralne značke v času 
Slovenskega knjižnega sejma - letos v znamenju OTROKA IN KNJIGE, Ele Peroci, novih Zlatih hrušk, novih 
spoznanj in novih naložb pri vključevanju slovenske književnosti v mednarodni kozmos bralne kulture in 
ustvarjalnosti.  

Obrnili smo stran > spet se srečujemo v živo: pandemične omejitve in poškodbe družbenega življenja 
zadobivajo znosno obliko. Ostajata vsakdanja skrb in vsakdanja odgovornost do osnovnih pogojev za 
kulturo, umetnost, za sproščene in ustvarjalne odnose med nami. Ob postulatih strpnosti, ob demokratični 
polikromiji, ob naklonjenosti do malih in mladih, do ogroženih in potrebnih > v časih novih in novih kriz in 
stisk, ki so, to je vse bolj očitno, izrazito planetarnih razsežnosti.  

In na Slovenskem zadnji čas obračamo in izpolnjujemo tudi volilne in referendumske lističe seveda > in 
tudi ta opravek je znak, da znamo pometati pred svojim pragom! 

Obračamo novo stran: s svojim knjižnim blagom, s svojo izkušnjo spodbujanja branja med mladimi in 
starimi > in tistimi vmes! Ti vmes, iz srednje generacije, pa so še najbolj v stresu in zbegani, in zato – 
neberoči berači!  

Obrnili bomo nove strani komuniciranja s svetom: na sejmih v Frankfurtu in Bologni, na mednarodnih 
kongresih in konferencah, kjer se bomo ob tuji drugačnosti zavedali svojih posebnosti > kjer bomo v stiku z 
novim prevetrili svoje stereotipe, pa sneli kako korifejo, kako masko na domačijskem odru. 

Obračajmo strani, in se npr. ob polstoletnem jubileju revije OTROK IN KNJIGA zavedajmo, kako smo bogati 
in veliki > ne po širini ozemlja ali številu slovenskih članov, pač pa po visokih skladih kulturne tradicije in 
njene ukoreninjenosti. Po znanstvenih in ustvarjalnih postopkih. > Bogati smo tudi po drugih inštitucijah 
(naš Prešernov praznik npr., pa Slov. knjižni sejem, Bralna značka > in seveda Javna agencija za knjigo >JAK, 
ki je omogočila to naše današnje strokovno druženje!) > Vsa ta “nesnovna kulturna dediščina” je zadolžena 
in zaslužna, da se knjiga, v katero se vpisujejo umetnost-kultura-jezik > torej vsa naša duhovna identiteta > 
da se ta naša velika knjiga vedno znova izdaja in bere. 

Listajmo po tej knjigi! > obračajmo stran za stranjo v njej! > spoštljivo si oglejmo njeno vezavo v človeško 
kožo! > Berimo jo zbrano in z užitkom: tudi zdaj je priložnost za to, ko bomo prisluhnili vrsti vrhunskih 
poznavalcev ob temah branja, ustvarjanja, uveljavljanja knjig, > in našega dobrega počutja z njimi.                             

 

Hvala za pozornost. Srečno! 


