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Dimičeva 9        SI – 1000 Ljubljana         tel.:  (01) 4300 557, 4300 558         e-mail: info@bralnaznacka.si 

 
DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS 

 

VSEBINSKO POROČILO 2018 
 
 

KOLEDARSKI PREGLED DOGAJANJA 
 
Sodelovanje in povezovanje z drugimi ustanovami 
19. februar: Obisk na OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici - ogled sobe Frana Erjavca in razstave 
Ferdo, veliki ptič avtorice Andreje Peklar; pregled sodelovanja z zamejstvom v Italiji (A. 
Duhovnik Antoni, M. Mohor, M. Perko, A. A. Korošec, P. Potočnik.) Gostiteljica: T. Klemenčič. 
 

 
 

27. marec: Obisk knjižnega sejma v Bologni (T. Klemenčič, A. A. Korošec, M. Perko, P. 
Potočnik). 
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3. april: soudeležba na praznovanjih (BZ, OIK, IBBY, DSP): tradicionalno skupno srečanje ob 
2. aprilu v DSP, sodelovanje pri Bralnospodbujevalni akciji: Slovenska kulturna dediščina ob 
2. aprilu (BZ, IBBY, Pionirska, MKL, DSP, Revija OIK, BDS) 
5. april: Kulturni bazar (P. Potočnik je koordinatorica za področje Bralne kulture pri KB: 
pomoč pri vsebinski pripravi programa na odru/stojnici in v dvoranah, koordinacija in 
organizacija sestankov skupine za bralno kulturo, sestanki koordinatorjev Kulturnega bazarja, 
zbiranje pregled in dopolnjevanje ter načrtovanje opisov dogodkov, obveščanje javnosti o 
dogodkih, zbiranje popravkov v katalogu KB, pomoč pri pripravi evalvacije KB, priprava 
tehničnih zahtev, priprava skupnega razstavnega prostora, gradiv in dežuranje na skupnem 
razstavnem prostoru Bralne kulture). Bralna kultura se je KB-ja udeležila z naslednjimi 
dogodki:  
- BEREMO SKUPAJ, pogovor o spodbujanju bralne kulture in medgeneracijskem branju 
(predstavnica BZ dr. D. Haramija)  
- Glasbeno pesniška delavnica Kako besede najdejo melodijo 
- Delavnica ČITALNICA NA DVORIŠČU: Harun in jasmin s prevajalko Majo Cimerman 
- Ščepec bralne kulture, kratke predstavitve projektov in programov Bralne kulture (med 
temi predstavitev BZ, P. Potočnik, M. Perko). 
 

 
 
23. april: Noč knjige (BZ: informiranje različnih javnosti o dogodkih) 
15. maj: Novinarska konferenca: Zlata bralka/zlati bralec (prostori Telekoma Slovenije) 
1. junij: Zlati bralci – CD (cca. 1000 zlatih bralcev, prireditev je vodil Boštjan Gorenc Pižama, 
gosti: Anja Štefan, Andrej Rozman Roza, Damijan Stepančič, glasbenika Boštjan Gombač in 
Janez Dovč) 
10. september: soorganizacija posveta Bralnega društva Slovenija: Beremo skupaj 
12. september: sodelovanje na Strokovni sredi; P. Potočnik: predstavitev NMSB in Beremo 
skupaj 
17. september: Dan zlatih knjig, Bralni maraton (nastopi avtorjev na petih OŠ in eni 
zamejski, prireditve po vsej Sloveniji): OŠ Oton Župančič, Gorica (in prvošolci šol iz 
Števerjana, Pevma, Štandreža in Bračana): Anja Štefan, OŠ Franja Goloba Prevalje: Tone 
Partljič, Kulturni dom Metlika (OŠ Metlika, OŠ Podzemelj): Žiga X Gombač, Ivan Mitrevski, OŠ 
Marjana Nemca Radeče, POŠ Svibno: Janja Vidmar, Knjižnica Radovljica (OŠ A. T. Linharta 
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Radovljica, OŠ Antona Janše Radovljica): Peter Svetina, OŠ Tabor I, Maribor: Vesna 
Radovanovič. 
27. september: Oko besede: podelitev nagrade večernica, seminar Bralna kultura mladih - 
slovenska kulturna dediščina; Karolini Kolmanič podeljeno posebno priznanje Bralne značke 
kot začetnici Kranjčeve bralne značke in za njeno delo na nacionalni ravni. 
 

 
 
29. september: Nacionalni posvet Z umetnostjo o športu, gibanju, naravi in zdravju 
(Kinodvor, Kinoteka); Igor Šterk, Primož Suhodolčan: S knjigami in filmi o športu, gibanju, 
naravi in zdravju (BZ predlaga avtorja, povezavo film-knjiga). 
3. oktober: sodelovanje z Društvom za zdravje srca in ožilja pri odprtju poslikav oddelkov 
Pediatrične klinike. 
16. oktober, 6. november, 20. november: Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljic v 
Portorožu (vrtci, OŠ, SŠ) – sodelovanje z gradivom na stojnici, aktivna udeležba: Petra 
Potočnik: predstavitev projekta NMSB in Beremo skupaj; 3 x 3 izvedbe. 
20. november: simpozij Knjige kot kulturna dediščina in kulturna dediščina v knjigah, Jože 
Zupan na simpoziju prejme priznanje za 1. častnega člana Društva Bralna značka Slovenije - 
ZPMS.  
Udeležba seminaristov in članov BZ na slavnostni otvoritvi Slovenskega knjižnega sejma); 
aktivna promocija Beremo skupaj (plakati).  
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23. november: Slovenska sekcija IBBY, revija Otrok in knjiga ter Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS, pisateljski oder v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, 
tradicionalna prireditev v okviru Slovenskega knjižnega sejma. BZ: predstavitev akcije 
Beremo skupaj (prvi Nacionalni mesec skupnega branja); promotorjem branja podeljena 
priznanja Slovenske sekcije IBBY, ustvarjalcem mladinske književnosti pa izročena 
mednarodna priznanja, tj. IBBY častne liste in plakete nominirancem za Andersenovo 
nagrado in ALMA. 
Pogovor z gosti prireditve Darka Tancer Kajnih (z leve proti desni: P. Svetina, A. R. Roza, Nada 
Grošelj, D. Tancer Kajnih, P. Škerl, A. Peklar). 
 

 

Vse leto 2018: sodelovanje v delovni skupini za vzpostavitev mreže za družinsko pismenost. 
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OBŠIRNEJŠI PROGRAMSKI SKLOPI, AKCIJE 
 

BRALNA AKCIJA S ŠESTOŠOLCI - HOFER (IZLETI V LJUBLJANO) 
 
NAGRADNI IZLET ZA ŠESTOŠOLCE 
Ljubljana, 10., 20. in 25. april 2018 
 
V sodelovanju s podjetjem Hofer smo aprila organizirali nagradni izlet za štiri slovenske šole, 
ki so se v letošnjem šolskem letu še posebej posvetile spodbujanju branja za bralno značko 
pri šestošolcih. Šestošolce, ki so brali za bralno značko, in njihove prizadevne mentorje smo 
povabili v Ljubljano na kulturno obarvan izlet. Obiskali so Narodno galerijo, se okrepčali s 
kosilom in se popeljali z ladjico po Ljubljanici. Po Narodni galeriji je naše mlade bralce 
popeljal gost presenečenja, Tone Partljič. Izletov so se udeležili šestošolci in mentorji OŠ 
Frana Erjavca iz Nove Gorice (10. april), OŠ Puconci (20. april), OŠ Dragatuš in OŠ 
Belokranjskega odreda Semič (25. april). 
 

OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice 

 
 

OŠ Puconci 
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OŠ Belokranjskega odreda Semič in OŠ Dragatuš 

 
 
 
 

BEREMO SKUPAJ 
 

 
 
Akcija Beremo skupaj je javna komunikacijska akcija na področju bralne kulture. Po manj 
javno izpostavljenih, a pomembnih začetkih povezovanj v preteklih letih pomeni prvo javno 
promocijo kompleksnega mreženja ustanov, delujočih na področju bralne kulture, in široke 
mreže podpornikov. 
Najintenzivneje je potekala v času Nacionalnega meseca skupnega branja (8. 9. 2018-8. 10. 
2018), iztekla pa se je do konca koledarskega leta 2018 (zaradi povezav z VIZ bo zagotovo 
odmevala vse do konca šolskega leta 2018/2019). 
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1. Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018) smo zasnovali pobudniki projekta: 
Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih 
pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, 
Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev 
Slovenije, skupaj s partnerji akcije - resornima ministrstvoma, Andragoškim centrom 
Slovenije, Zvezo društev slovenskih likovnih likovnik umetnikov ter Javno agencijo za knjigo 
kot sofinancerko komunikacijske akcije. Častna pokrovitelja NMSB sta bila predsednik 
republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. 
16. julija 2018 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik priredil sprejem 
ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu ustanovam pobudnicam Nacionalnega meseca 
skupnega branja 2018, kar je pomenilo uvod v NMSB z Beremo skupaj. 
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Beremo skupaj, javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija, se je začela 8. 
septembra. Temeljila je na podlagi celostne likovne zasnove, ki je podprla promocijo branja. 
Ozaveščala je o pomenu branja, bralne pismenosti, bralne kulture ter vzpostavljanju domače 
knjižnice. Bistveni del pojavljanja v javnosti je temeljil na ilustracijah osmih ambasadorjev 
NMSB 2018 (Suzana Bricelj, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Matija 
Medved, Andreja Peklar, Peter Škerl in Ana Zavadlav (tako imenovani ambasadorji NMSB)), 
na katerih sta upodobljena »vsaj dva, ki skupaj bereta«.  
 
       1. SUZANA BRICELJ                          2. ZVONKO ČOH                   3. JELKA GODEC SCHMIDT              4. MARJAN MANČEK 
 

                   
                    
        5. MATIJA MEDVED                    6. ANDREJA PEKLAR                          7. PETER ŠKERL                           8. ANA ZAVADLAV 
 

                   
 

 
Pripravili smo osem različnih plakatov v nakladi 8000 izvodov (8x1000). 4000 plakatov smo 
razdelili osnovnim šolam (tudi podružnice), vrtcem (vključno z enotami), srednjim šolam, 
dijaškim domovom, splošnim knjižnicam (tudi vse enote), šolam in vrtcem v slovenskem 
zamejskem in zdomskem prostoru, društvom in zvezam prijateljev mladine, zdravstvenim 
domovom, občinam ter centrom za socialno delo. Do konca leta 2018 so plakati viseli na 
plakatnih mestih družbe TAM-TAM po celotnem območju Slovenije. 4000 preostalih plakatov 
(ti so bili namenoma natisnjeni brez datumov NMSB18) je bilo razdeljenih med širšo 
(odraslo) publiko (različna strokovna usposabljanja, Slovenski knjižni sejem …), še vedno pa 
jih je možno tudi kupiti. Plakate bomo delili tudi na knjižnem sejmu v Bologni 2019. 
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Na podlagi likovne podobe so bile pripravljene tudi nekatere spletne rešitve, ki so še vedno 
dostopne na spletišču Andragoškega centra Slovenije in podpirajo naša skupna prizadevanja: 
to so manjši plakati, zgibanke in plakati po meri, na katere lahko uporabniki vnesejo poljubno 
besedilo, si lahko naložijo tudi pasice za FB, Instagram in ostala socialna omrežja. Beremo 
skupaj je tako tesno povezana tudi s spletnim dogodkovnikom  
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/), namenjenim vsem ustanovam, ki na različne načine 
skrbijo za bralno kulturo in bralno pismenost. Le-te smo v okviru akcije Beremo skupaj 
namreč povabili, naj se pridružijo NMSB 2018 z napovedjo svoje dejavnosti, programa ali 
projekta, ki ga/jih bodo izvedle v času trajanja akcije. Ocenjujemo, da se je (prijavljenih) 
dogodkov udeležilo okoli 120.000 udeležencev. Do konca leta 2018 je bilo v spletni 
dogodkovnik prijavljenih 708 različnih dogodkov, ki jih je prijavilo 182 različnih izvajalcev.  
Akcijo je spremljala tudi velika podpora medijev, ki so promovirali tako Beremo skupaj z 
NMSB kot tudi samo celostno podobo (TV mediji, radio, časopisi, spletne strani vrtcev, OŠ, 
SŠ, splošnih knjižnic, občin, kulturnih društev, večgeneracijskih centrov, …). 
Akcija je zajela vse skupne prostore raznorodne mreže in segla tudi v tiste dele javnosti, ki jih 
navadno ne dosežemo. Bila je vseslovenska, projekt je odmeval tudi v slovenskem 
zamejskem/zdomskem prostoru (dogodke so v spletni dogodkovnik vpisovale slovenske 
skupnosti iz Italije, Madžarske, Nemčije, BIH in Srbije). 
Akcija je bila tudi vsegeneracijska: sodelovale smo raznorodne organizacije, ki vključujemo 
različne starostne skupine, vsaka je dejavnost ciljno usmerila na »svojo« ciljno skupino. 
Tako je Beremo skupaj zajela: mlado publiko (vrtci, OŠ, SŠ, mladi bralci v splošnih knjižnicah); 
njihove starše oz. skrbnike in stare starše, učitelje, vzgojitelje v VIZ (ter tudi druge strokovne 
sodelavce); knjižničarje po splošnih knjižnicah; strokovne delavce po zdravstvenih domovih, 
centrih za socialno delo, občinah (tudi obiskovalce teh ustanov); strokovno javnost na 
različnih izobraževalnih posvetih, kjer je bilo predstavljeno/razstavljeno promocijsko gradivo; 
strokovno javnost na posvetih ravnateljev.  
Najširša javnost je bila o akciji seznanjena s pomočjo medijev (časopisi, radio, TV oddaje, …) 
in tudi s promocijo plakatov na Slovenskem knjižnem sejmu. 
Mestno plakatiranje je odprlo prostor tudi za publiko, do katere običajno težje dostopamo 
(splošna javnost). Plakati so bili postavljeni na naslednjih mestih: Novo mesto, Kranj, Litija, 
Sežana, Koper, Maribor, Nova Gorica, Celje, Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona, 

https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/
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Mengeš, Metlika, Vransko, Brezovica, Črnomelj, Domžale, Logatec, Sežana, Vrhnika, Brežice, 
Krško, Ljubljana (ponekod je bilo plakatnih mest več). 
Sponzor akcije HOFER je v septembru v svojih poslovalnicah (83) akcijo podprl s prodajo 
kakovostnih knjig (izbor 57 naslovov, pet različnih založb: Zala, Sanje, Ajda, Didakta, Malinc) 
po ugodnih cenah in s plakatiranjem pred svojimi poslovalnicami. Ena od ilustracij akcije je 
bila tudi osnova za oglas, objavljen v Hoferjevem akcijskem letaku, ki ga distribuirajo po 
skoraj vseh gospodinjstvih v Sloveniji. 

 

- ZPMS: E-novice, spletna stran; doseg: spletna stran v letu 2017: 252.720 obiskov, E-novičke: 
700 kontaktov, ciljna skupina: od najstnikov, do upokojencev, pokritost: dostopno povsod, 
kjer je omrežje. ZPMS novičke: http://www.zpms.si/e-novice/ 
 
Ostali kanali informiranja: 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS: http://www.bralnaznacka.si/ - povezava, FB in 
redno e-informiranje naslovniške mreže članov in mentorjev branja: 2000 naslovnikov. 
BDS: spletna stran: http://www.bralno-drustvo.si/. 
Slovenska sekcija IBBY: http://www.ibby.si/, povezava in informiranje baze naslovnikov. 
tudi ostali pobudniki, podporniki partnerji so na svojih spletnih portalih in socialnih omrežjih 
mrežili informacije o akciji. 
Povezovanje z revijo Bukla. 25.000 tiskanih izvodov, doseg: 43.000 bralcev, 6. številk letno,   
skupina so bralci stari od 18 do 65 let. PR članek – št. 144, september-oktober 2018, str. 54-
55. 
Revija Ciciban: oktober 2018: sredinski plakat, naklada: 12.000 
Revija Cicido: oktober in december 2018, naklada, 16.200 izvodov, 2x oglas ena tretjina 
strani. 

Vsi medijski partnerji (Mladinska knjiga založba: Pil, Pogled, portal Dobre zgodbe, Radio 
Triglav Jesenice, Novičke Andragoškega centra in ZPMS) so sodelovali tako, kot je bilo 
načrtovano: 
- Mladinska knjiga Založba: Revija PIL, tiskana naklada -10.800, 11. številk letno, doseg - 
53.000, ciljna skupina – od 10. do 14. let, pokritost: celotna Slovenija. Dve strani oglasnega 
prostora. Objava: september 2018, stran 34 in 35.  
- Mladinska knjiga Založba: Revija Pogled, tiskana naklada – 28.800, 11. številk letno, doseg – 
153.500 mesečno, ciljna skupina – starši, vzgojitelji, učitelji, pokritost: celotna Slovenija. 
Objava: september: ena stran oglasnega prostora, stran 37. 
- Mladinska knjiga Založba: spletni portal Dobre zgodbe, do 80.000 unikatnih uporabnikov, 
ciljna skupina je starost od 25-45 let, 72 % ženske. Pokritost: splet, Slovenija. PR članek. 
Objava na spletni strani:  https://www.dobrezgodbe.com/beremo/berimo-berimo-skupaj-
uzivajmo  
- Radio Triglav Jesenice: 10.000 poslušalcev dnevno, pokritost: celotna Gorenjska, spremljati 
ga je možno tudi preko spleta (dostopno povsod, kjer je omrežje); ciljna publika: vse starosti 
poslušalcev, prevladujejo starejši. Aktivna promocija in informiranje, skladno s programsko 
zasnovo medija. Napoved dogodkov, ki so se odvijali na Gorenjskem, pripravili so bralna 
priporočila, prebiranje slovenske in tuje poezije v Literarnih drobtinicah vsak dan ob 17.45. 
- Andragoški center Slovenije: spletna stran, E-novičke ACS, 2800 naročnikov, dostopno tudi 
na spletni strani: dostopno povsod, kjer je omrežje.  https://enovicke.acs.si/nmsb-
acs/?hilite=%27beremo%27%2C%27skupaj%27  

http://www.zpms.si/e-novice/
http://www.zpms.si/e-novice/
http://www.bralno-drustvo.si/
http://www.bralno-drustvo.si/
https://www.dobrezgodbe.com/beremo/berimo-berimo-skupaj-uzivajmo
https://www.dobrezgodbe.com/beremo/berimo-berimo-skupaj-uzivajmo
https://www.dobrezgodbe.com/beremo/berimo-berimo-skupaj-uzivajmo
https://www.dobrezgodbe.com/beremo/berimo-berimo-skupaj-uzivajmo
https://enovicke.acs.si/nmsb-acs/?hilite=%27beremo%27%2C%27skupaj%27
https://enovicke.acs.si/nmsb-acs/?hilite=%27beremo%27%2C%27skupaj%27
https://enovicke.acs.si/nmsb-acs/?hilite=%27beremo%27%2C%27skupaj%27
https://enovicke.acs.si/nmsb-acs/?hilite=%27beremo%27%2C%27skupaj%27
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revija DELO: oglas tiskani (dimenzija 97 x 127) ter pasica na spletni strani: od 17. 9. – 22. 9. 
2018., 75.000 prikazov 
revija National Geographic Junior, naklada 6.000 izvodov, doseg: 75.000 bralcev, oglas ena      
stran, september 2018 
RTV, oddaja Dobro jutro, 11. september 2018. 
Revija Otrok in knjiga, nakl. 700, številka 102, naslovnica revije ter poročilo o akciji, str. 102. 
 
Navedenih je le nekaj reprezentativnih medijev. Objave so bile številne, saj je bila akcija zelo 
odmevna. Oglaševana je bila na različnih spletnih straneh časopisov, radijskih postaj, VIZ, 
knjižnic, kulturnih ustanov, splošnih knjižnic, občin, … ter v družbenih omrežjih. 
 

 
 
Sklenemo lahko, da je akcija močno prerasla načrtovane okvire. Odziv javnosti je bil pozitiven 
in spodbuden. Kot akcija, ki je trajnostno naravnana (dolgoročni cilj nacionalne mreže za 
bralno kulturo in bralno pismenost je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh 
prebivalcev v slovenskem kulturnem prostoru), bo v prihodnje izvajana v skladu z izkušnjami, 
ki nam jih je prineslo leto 2018. 
Bistvo Beremo skupaj: Informiranje najširše javnosti o pomenu in uporabni vrednosti branja, 
bralne kulture in bralne pismenosti; spodbujanje branja in dvig bralne kulture; spodbujanje 
skupnega branja v družini, v VIZ, v kulturnih ustanovah, večgeneracijskih/medgeneracijskih 
centrih, v okviru dejavnosti, ki jih vodijo društva/zveze prijateljev mladine, bolnišnicah; 
predstavljanje splošnih knjižnic kot centrov, kjer se odvijajo različne brezplačne dejavnosti za 
otroke, mladino, družine in odrasle; spodbujanje k nakupu, izmenjavi (oz. darovanju) knjig; 
omogočanje večje dostopnosti do bralnega gradiva oz. do informacij o bralnih gradivih; 
informiranje različnih ciljnih skupin o gibanjih, programih, projektih, ki že delujejo na 
področju bralne kulture, z namenom, da bi se vanje vključilo čim več uporabnikov; 
ozaveščanje javnosti o tem, da je branje veščina, ki jo moramo razvijati z vsakodnevno 
uporabo, ter da je za posameznika pomembno tako branje za zabavo kot branje za znanje … 
Vse našteto, kar je akcija Beremo skupaj sporočala različnim ciljnim skupinam, se je izkazalo 
za dobrodošlo in prepotrebno. 
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BRALNI NAHRBTNIKI V VSE VRTCE 
 
V sodelovanju z Drogo Kolinska (Argeta) je bilo vrtce v OŠ v Sloveniji in zamejskem prostoru 
razdeljenih ok. 500 nahrbtnikov. V nahrbtnikih so vrtci dobili po 25 izv. zgibanke BZ o branju 
in promocijskega gradiva Argete, po 1 revijo Cicido ter po 1 kakovostno slikanico. Spodaj 
našteti naslovi so bili v vrtce razdeljeni naključno. 
Sanje: 
F. Milčinski, A. Razpotnik Donati:  
Kako so si Butalci omislili pamet - 60 izv. 
Didakta: 
I. Mlakar, K. Krhin: Bibi in Gusti – 3 naslovi – 3 x 20 izv. 
Karantanija:  
Lisica zvitorepka - 60 izv. 
Sodobnost: 
S. Pregl, K. Krhin: Pošast/Kraljična - 60 izv. 
Miš: 
V. Zupan, A. Zavadlav: Plašček za Barbaro - 60 izv. 
Mladika: 
T. Perko: Gvido in kozja vila - 60 izv. 
Ajda: 
Petelinček in kraljevska ptica - 30 izv. 
S. Perger (prir.), K. Krhin: Butorajska koza - 30 izv. 
Mladinska knjiga: 
A. Gošnik Godec: Skrinja pisana – 80 izv. 
Cicido - septembrska izdaja revije – 500 izv. 
Dodatno za vrtce v Italiji (A. Duhovnik Antoni):  
Založništvo tržaškega tiska: 
M. Ogrizek, M. Ha: Ko-Ko Krišna  
Reviji Galeb in Pastirček 
 
Distribucija je potekala v Tednu otroka® (med 1. 10. in 8. 10. 2018). 4. 10. 2018 je S. Pregl 
slavnostno podelil nahrbtnike v Otroškem vrtcu Metlika. Prireditev Nahrbtnik za družinsko 
branje ob začetku predšolske bralne značke in darilne slikanice smo pripravili skupaj z DPM 
Metlika.  

 
 

IZOBRAŽEVANJE SODELAVCEV, UDELEŽBA NA SEMINARJIH, KONFERENCAH 
 
19. januar: P. Potočnik: udeležba na Leadership seminar International Literacy Association, 
ILA), Riga, Latvija. 
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SPLETNA STRAN 
 
V letu 2017 smo prenovili spletno stran, ki je grajena na t. i. »responsive« način, kar pomeni, 
da je stran samo ena, zna pa se prilagoditi vsem napravam (računalniki, tablice, mobilne 
naprave). 
Pri zasnovi je bilo še posebej pomembno to, da lahko vsebine urejamo sami preko varnega 
vmesnika, ki bo omogočal tudi nadgradnjo (tako v smislu verzije vmesnika kot tudi 
nadgradnje same strani). Delo preko novega vmesnika je sedaj bolj enostavno, zagotovljeno 
imamo tudi podporo. Vmesnik je pregleden in ima izboljšano podporo za vstavljanje slik med 
besedili ter urejeno urejanje datotek po podmapah. 
Stran je postavljena tako, da ima enostavno navigacijo, je zračna in pregledna. 
Na njej je urejeno pošiljanje e-pošte, naročanje na e-novice ter registracija in naročanje knjig 
(košarica). V prihajajočem letu (2019) bomo vzpostavili tudi elektronsko naročanje 
motivacijskega gradiva. 
Za morebitne programske odločitve v prihodnje smo pripravili možnost nadgradnje strani: 
možnost »klepetalnice«, glasovanja/ocenjevanja knjig, spletnega kataloga, …  
Posebno mesto ima tudi Priporočilnica: http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/  
V letu 2018 smo predvsem vzdrževali in z dodajanjem vsebin posodabljali novo spletno stran 
(P. Potočnik) ter zagotavljali delovanja FB profila (A. Korošec). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/
http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/
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MOTIVACIJSKO GRADIVO 
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PROJEKT ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC 
 

NOVINARSKA KONFERENCA OB IZIDU KNJIGE ZA ZLATE BRALCE IN  
OSREDNJA ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA ZLATE BRALCE 2017/2018 

 

V 2018 (=15. darilna akcija) je bila darilna knjiga za zlate bralke in bralce BARŽ=KONS, 

pesniška zbirka Srečka Kosovela (ur. I. Saksida) z ilustracijami Damijana Stepančiča. 

Ob izidu smo pripravili novinarsko konferenco, ki se je odvijala v torek, 15. maja 2018, v 

multimedijski dvorani Telekoma Slovenije v Ljubljani. 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Telekom Slovenije sta predstavila zbirko Zlata 

bralka, zlati bralec in darilno knjigo, zbranim so vprašanja zastavljali mladi bralci OŠ Polje ter 

OŠ Martina Krpana. 

 

 
Foto: Delvin Flisek 

 
Osrednja prireditev ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC se je odvijala 1. junija 2018.  
Slavnosti gost na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Slavnostni 
govorci so bili gostiteljica predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS dr. Dragica 
Haramija; minister za kulturo Anton Peršak; predstavnik družbe Telekom Slovenije Tomaž 
Jontes. Program je vodil Boštjan Gorenc Pižama, gosti so bili Damijan Stepančič, ilustrator 
knjige BARŽ ≡ KONS, Andrej Rozman Roza in Anja Štefan, za glasbeni program sta poskrbela 
Janez Dovč in Boštjan Gombač. Prireditve se je udeležilo skoraj 1300 udeležencev, med njimi 
so bili tudi najboljši bralci in njihovi mentorji s slovenskih šol v Italiji.  
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PRVOŠOLCI 
 
59. BRALNO LETO BRALNE ZNAČKE 1960/61-2018/19 
17. SEPTEMBER, ZAČETEK BRANJA ZA BRALNO ZNAČKO; 25.500 SLIKANIC  
 

17. septembra smo na vseh slovenskih osnovnih šolah začeli bralno leto, in tako z branjem počastili 
dan zlatih knjig, 17. september, dan rojstva in smrti Franceta Bevka. 
Na ta dan smo na osnovnih šolah v Sloveniji prvošolcem razdelili slikanice Kotiček na koncu sveta 
Anje Štefan in ilustratorke Marjance Jemec Božič.  

 

Na šestih osnovnih šolah so slikanice slovesno razdelili slovenski avtorji: 

OŠ Oton Župančič, Gorica (in prvošolci šol iz Števerjana, Pevma, Štandreža in Bračana): Anja Štefan  
OŠ Franja Goloba Prevalje: Tone Partljič 
Kulturni dom Metlika (OŠ Metlika, OŠ Podzemelj): Žiga X Gombač, Ivan Mitrevski 
OŠ Marjana Nemca Radeče, POŠ Svibno: Janja Vidmar 
Knjižnica Radovljica (OŠ A. T. Linharta Radovljica, OŠ Antona Janše Radovljica): Peter Svetina 
OŠ Tabor I, Maribor: Vesna Radovanovič 

 
Foto: arhiv Knjižnice A. T. Linharta Radovljica; Peter Svetina s prvošolci 

 

  



 18 

BRALNA ZNAČKA V SLOVENSKEM ZAMEJSKEM PROSTORU 
 
Razvijanje bralne, knjižne in književne kulture pri otrocih v slovenskem zamejstvu v Italiji, 
Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem 2018 
 
Splošni oris: Bralna značka v slovenskem zamejskem prostoru je nastala in se širila sočasno z 
razvojem gibanja znotraj meja Slovenije, da bi promovirala bralno kulturo po vsem ozemlju, 
kjer živijo slovenski mladi bralci. Zaradi razprostranjenosti gibanja, različnih tradicij 
posameznih značk, pomembne individualne vloge vsakega mentorja … je Bralna značka zelo 
raznolika, a vedno uspešna takrat, ko mentor upošteva svoje mlade bralce v danih razmerah 
časa in prostora. Mentorji Bralne značke so povsod skoraj brez izjeme učitelji, knjižničarji …, 
ki delujejo znotraj specifičnega šolskega sistema in njegovih kurikularnih zahtev, možnosti in 
razvitosti sistema knjižnic oz. knjižničnih fondov in vseh drugih specifik, ki jih določata šolski 
in kulturi prostor. Zato je pri načrtovanju posameznih dejavnosti še posebej v zamejstvu 
izjemno pomembno poznavanje posameznih okolij in sodelovanje z ustanovami in 
posamezniki, ki so vključeni v razvoj bralne kulture na posameznem področju.   
Po drugi strani je zlasti v današnjem globalnem svetu pomembno spremljati sodobni razvoj 
znanj in vedenj na področjih, ki zadevajo bralno kulturo, saj se razmere in dognanja o njih 
spreminjajo z veliko naglico; knjižni trg pa je tudi na področju mladinske literature postal 
izjemno širok in raznolik. Z Bralno značko na nacionalni ravni sodelujejo najvidnejši slovenski 
strokovnjaki z različnih področij, povezanih s knjigo, ki dobro poznajo širše razmere na 
področju kulture, šolstva …; na svojih področjih pa spremljajo tudi svetovna znanstvena 
dogajanja, povezana z razvijanjem bralne pismenosti, širjenjem bralne kulture …  
Povezovanje in sodelovanje z vsemi, ki se trudijo za razvoj bralne kulture med mladimi, 
prinaša dobre rezultate tudi pri povezovanju dobrih mentorskih praks, ki se uspešno širijo 
tako iz Slovenije med Slovence, ki živijo izven nje, kot v obratni smeri (V zadnjem desetletju 
so za mentorje, ki delajo znotraj meja Slovenije, npr. zelo dragocena praktična spoznanja o 
uspešnem širjenju bralne kulture v večkulturnih in večjezikovnih prostorih, ki jih živijo 
mentorji branja izven Slovenije.). 
 
1. Razvijanje bralne, knjižne in književne kulture pri otrocih v slovenskem zamejstvu v 
Italiji: soorganizacija kulturnih dogodkov in bogatitev književnih fondov    
 
Za zamejsko področje v Italiji (ok. 3000 bralcev v 2018) smo po dogovorih z Andrejo 
Duhovnik Antoni (Zavod za šolstvo RS, Področna skupina za šolstvo Slovencev v zamejstvu - 
It) in mentorskimi skupinami za posamična področja pripravili naslednji program: 
 

a) Vrtci 
Zaključki branja so se kot običajno dogajali znotraj posameznih enot in so praviloma bolj 
intimne narave, primerne ciljni publiki (otrokom in staršem).  
 

b) Srečanja z avtorji in kulturne prireditve za osnovne in nižje srednje šole1: 
- maj 2018 - osrednja tradicionalna srečanja z ustvarjalci: po celoletnem delu na področju 
spodbujanja bralne kulture na šolah (ki večinoma vsebuje tudi spoznavanje gosta – branje 

                                                 
1 Natančen razpored dogodkov v prilogi (za potrebe koordinacije pripravila A. Duhovnik Antoni, ZRSŠ, 
OE Koper, Nova Gorica). 
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njegovih del) - zaključne prireditve za bralno značko po posamičnih ravnateljstvih za osnovne 
šole in srečanja z avtorji po nižjih srednjih šolah.  
Nadaljevali smo z uspelim sodelovanjem iz leta 2017 – tudi v letu 2018 so se tradicionalne 
osrednje zaključne prireditve v Ljubljani udeležili najboljši bralci iz zamejstva v Italiji. 
Organizacijo je prevzela A. Duhovnik Antoni. 
Ob razdelitvi knjig prvošolcem je avtorica podarjene knjige Kotiček na koncu sveta Anja 
Štefan obiskala prvošolce na OŠ Otona Župančiča, Gorica. 
 

c) Motivacijsko gradivo – priznanja za bralce 
Na slovenskih šolah v Italiji od 2009 uporabljajo enaka motivacijska gradiva kot v Sloveniji. 
Priznanja so ilustrirali vrhunski slovenski ilustratorji: Lila Prap, Damijan Stepančič in Adriano 
Janežič za bralce osnovne ter nižje srednje šole ter Peter Škerl za predšolske bralčke. Tako so 
letos vseslovenska priznanja prejeli otroci od vrtca do konca nižje SŠ. Nekatero predšolski 
otroci pa so dobili tudi lesene figurice Ostržek, ki so neke vrste »medalja« za branje, in jih v 
celotnem slovenskem kulturnem prostoru praviloma podeljujejo predšolskim otrokom, ki so 
tik pred vstopom v osnovno šolo. 
 

d) Knjige za bogatitev knjižnih fondov  

• Ponekod avtorji na šole, ki jih obiščejo, prinesejo po nekaj izvodov svojih knjig; 
knjižne fonde pa skušamo v povezavi z nastopi bogatiti tudi pri Bralni znački. Pri 
zagotavljanju knjižnega gradiva za nagrade in dopolnjevanje fondov smo predvsem 
pozorni na kakovostno sodobno slovensko ustvarjalnost za otroke in mlade. Ob 
morebitni večji finančni podpori bi si želeli zagotoviti predvsem večje fonde 
kakovostnih knjig za otroke in mladino. 

• V letu 2018 smo v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec tudi na tem področju 
zagotovili ponatis Barž=Kons, Srečka Kosovela (ur. I. Saksida) in ilustratorja Damijana 
Stepančiča; za prvošolce pa smo izbrali slikanico Kotiček na koncu sveta, Anje Štefan 
in ilustratorke Marjance Jemec Božič. Pri Bralni znački je v veljavi popolnoma enak 
sistem nagrajevanja s knjigami kot na šolah v Sloveniji, tudi knjige iz zbirke Zlata 
bralka, zlati bralec se delijo otrokom v istem obdobju kot v Sloveniji: vsi zlati bralci so 
tako prejeli knjige ob koncu šolskega leta 2017/2018 (190 izvodov), vsi prvošolci pa 
darilne slikanice v začetku šolskega leta 2018/2019 (376 izv.).  

• V šolskem letu 2017/2018 je ob podpori vodje programa mag. T. Jamnik v Narodni in 
študijski knjižnici Trstu začel delovati tudi program Medgeneracijsko branje (znotraj 
katerega so vključenim na voljo sodobne slovenske knjige iz zbirke Zlata bralka, zlati 
bralec in projekta Rastem s knjigo), ki ga vodi knjižničarka Ivana Soban. Program se 
nadaljuje tudi v letu 2018/2019. 

 
Informiranje in izobraževanje mentorjev 

• Prizadevali smo si za čim boljši pretok informacij o Bralni znački, ki praviloma 
potujejo na vse naslove vrtcev in šol preko pristojne enote ZRSŠ (A. Duhovnik 
Antoni), kar je izjemno dragoceno.  

• Kot smo načrtovali, so se mentorji branja udeležili tudi tradicionalnega 
novembrskega vseslovenskega simpozija (soorganizacija z revijo Otrok in knjiga), 
ki poteka v okviru Slovenskega knjižnega sejma.  
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T. Partljič, 2018: Opčine, Prosek 

 

 
B. Hanuš, 2018: Opčine 
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Zaključne prireditve 2018 

DAN in URA LOKACIJA GOST ŠOLA 

17.5.2018 
URA:  9.30 

Špeter – Inštitut 
za slovensko 
kulturo 

Nataša Konc 
Lorenzutti 

Večstopenjska šola Špeter – razredna 
stopnja – 1. nastop 

17.5.2018 
URA: 11.00 

Špeter – Inštitut 
za slovensko 
kulturo 

Nataša Konc 
Lorenzutti 

Večstopenjska šola Špeter – razredna 
stopnja – 2. nastop 

17.5.2018 
URA: 11.00 

Špeter – na šoli 
 

Janja Vidmar Večstopenjska šola Špeter – predmetna 
stopnja 

22.5.2018 
URA: 9.00 

Prosvetni dom 
na Opčinah 

 
Barbara Hanuš 

Večstopenjska šola Opčine – razredna 
stopnja – 1. nastop 

22.5.2018 
URA: 11.00 

Prosvetni dom 
na Opčinah 

 
Barbara Hanuš 

Večstopenjska šola Opčine – razredna 
stopnja – 2. nastop 

22.5.2018 
URA: 11.30 

Kulturni dom 
Gorica 

LJOBA JENČE Večstopenjska šola Gorica – predmetna 
stopnja 

23.5.2018 
URA: 9.30 

Milje - gledališče Anja Štefan Večstopenjska šola J. Pregarc Dolina – 1.-
4. razreda 

23.5.2018 
URA: 11.00 

Milje - gledališče Anja Štefan Večstopenjska šola J. Pregarc Dolina – 5. 
razred in predmetna stopnja 

23. 5. 2018 
URA:  11.00 

Na šoli Vesna Radovanovič 
Feri Lainšček 

Večstopenjska šola Nabrežina – razredna 
stopnja 

23. 5. 2018 
URA: 13.15 

Kulturni dom Iga 
Grudna 

Vesna Radovanovič 
Feri Lainšček 

Večstopenjska šola Nabrežina – 
predmetna stopnja 

24.5.2018 
URA: 9.30 

Na šoli. Vesna Radovanovič 
Feri Lainšček  

Večstopenjska šola sv. Jakob – 1. – 3. 
razreda 

24.5.2018 
URA: 10.45 

Na šoli. Vesna Radovanovič 
Feri Lainšček 

Večstopenjska šola sv. Jakob – 4. – 5. 
razreda in predmetna stopnja  

24.5.2018 
URA: 10 

Center Lojze 
Bratuž 

Anja Štefan Večstopenjska šola Gorica – razredna 
stopnja 

25.5.2018 
URA: 10.00 

Šola na Opčinah Tone Partljič Večstopenjska šola Opčine – predmetna 
stopnja – šola Srečko Kosovel 

25.5.2018 
URA: 12.00 

Šola na Proseku Tone Partljič Večstopenjska šola Opčine – predmetna 
stopnja – šola Fran Erjavec 

25.5.2018 
URA: 9.00 

Narodni dom 
Trst 

A.R. ROZA Večstopenjska šola Vladimir Bartol – 
razredna stopnja – nižji razredi 

25.5.2018 
URA: 10.30 

Narodni dom 
Trst 

A.R. ROZA Večstopenjska šola Vladimir Bartol – 
razredna stopnja – višji razredi 

25.5.2018 
URA: 12.15 

Šola Doberdob Nataša Konc 
Lorenzutti 

Večstopenjska šola Doberdob – 
predmetna stopnja 

30.5.2018 
URA: 8.30 

Na šoli. IGOR ŠKAMPERLE Večstopenjska šola Vladimir Bartol – 
predmetna stopnja - Katinara  

30.5.2018 
URA: 10.30 

Na šoli. IGOR ŠKAMPERLE Večstopenjska šola Vladimir Bartol – 
predmetna stopnja – pri sv. Ivanu/Trst 

30.5.2018 
URA: 9.00 

Šola Romjan Sten Vilar Večstopenjska šola Doberdob – razredna 
stopnja  

30.5.2018 
URA: 10.30 

Šola Doberdob Sten Vilar Večstopenjska šola Doberdob – razredna 
stopnja 
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Bralna značka - BRALNI NAHRBTNIKI 
 
 

Večstopenjska 
šola 

Število 
vrtcev 

Število 
oddelkov 

Vrtci z 1/2 oddelka – 
1 nahrbtnik  
Vrtci s 3 – 4 oddelki 
– 2 nahrbtnika  

Opomba 

1. Špeter 2 4 3 Državni vrtec 

2. Doberdob 4 8 5 Državni vrtec 

3. Gorica 6 10 7 Državni vrtec 

4. Nabrežina 4 4 4 Državni vrtec 

5. Opčine 6 8 6 Državni vrtec 

6. Dolina 4 5 4 Državni vrtec 

7. Trst – Sv. Jakob 3 4 3 Državni vrtec 

8. Trst – Sv. Ivan 2 2 2 Državni vrtec 

9.  Občina Nabrežina 1 1 1 Občinski vrtec 

10. Občina Trst 2 2 2 Občinski vrtec 

11. Dijaški dom 1 2 1 Privatni vrtec 

 SKUPNO 34 49 38  

 
2. Razvijanje bralne, knjižne in književne kulture pri otrocih v slovenskem zamejstvu v 
Avstriji: soorganizacija kulturnih dogodkov in bogatitev književnih fondov    
 
Za zamejsko področje v Avstriji (ok. 750 bralcev) sodelujemo s Slovensko študijsko knjižnico 
v Celovcu – z mag. Adrianom Ciomago, organizacijo zaključne prireditve pa je vodila Dragana 
Laketić (vodja programa pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS: Jože Zupan); v Gradcu 
pa se povezujemo z učiteljicama Matejo Kregar in dr. Tatjano Vučajnk, predvsem pri 
zagotavljanju knjižnih gradiv za otroke, ki se učijo slovenščino. 
 

a) Kulturne prireditve na Koroškem in motivacijsko gradivo 
Letos so sodelavci Slovenske študijske knjižnice v Celovcu zaključek Bralne značke ponovno 
organizirali v prostorih sosednjega dijaškega doma, gost prireditve je bil B. Gorenc Pižama. V 
Celovcu pa je mag. B. Hanuš v sodelovanju z Dragano Laketič izpeljala bralno delavnico. V 
Gradcu je bila gostja I. Cerar (org. T. Vučajnk). 
 

b) Knjige za bogatitev knjižnih fondov ter za nagrade mladim bralcem  
Tudi v letošnjem letu smo skušali zagotoviti čim večje število ustreznih knjig za spodbujanje 
branja. Tako smo jih v Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu pripeljali konec šolskega leta, 
dodali smo  slovenske revije za otroke in knjižno gradivo za mentorje. 
S Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu smo še nadgradili dobre povezave pri razdeljevanju 
knjig za zlate bralce in prvošolce (jeseni 2018/2019 so iz bzirke Zlata bralka, zlati bralec 
prevzeli 549 slikanic za prvošolce ter 46 knjig za zlate bralce).  
Knjige za bralce in knjižne fonde knjižnic pa pripadajo tudi bralcem M. Kregar in T. Vučajnk v 
Gradcu. 
 

c) Informiranje in izobraževanje mentorjev 
Želimo si, da bi informacije o Bralni znački kmalu lahko po elektronskih poteh potovale 
neposredno na vse naslove vrtcev in šol; upamo, da bomo v sodelovanju z novim sodelavcem 
Slovenske študijske knjižnice v Celovcu ustrezno razvili tudi vse druge informacijske poti do 
slovenskega prostora v Avstriji. 
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41. BRALNA ZNAČKA SLOVENSKE ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE CELOVEC  

V prostorih Mladinskega doma v Celovcu so 8. junija 2018 svečano obeležili zaključek 41. 

Bralne značke 2017/18. Slavnostni gosti prireditve so bili generalni konzul Republike 

Slovenije v Celovcu Milan Predan, dr. Janko Malle, predstavnik Slovenske prosvetne zveze v 

Celovcu in predstavniki Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.  

Nastopili so avtor B. Gorenc Pižama, učenci Slovenske glasbene šole in otroci dvojezičnega 

vrtca Sonce. Prireditev je povezoval Aleksander Tolmaier.  

Pripravili so razstavo glinenih izdelkov otrok iz OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in razstavo risbic 

otrok iz dvojezičnega vrtca Sonce na temo Radi beremo. Po prireditvi se je ob pogostitvi 

razvilo prijetno druženje. 
 

 
Boštjan Gorenc Pižama 

 
Jože Zupan 
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3. Razvijanje bralne, knjižne in književne kulture pri otrocih v slovenskem zamejstvu na 
Madžarskem: soorganizacija kulturnih dogodkov in bogatitev književnih fondov    
 

Za zamejsko področje na Madžarskem: (koordinacija programa pri Društvu Bralna značka 
Slovenije – ZPMS: M. Perko, P. Potočnik), sodelovanje z ZRSŠ (mag. Valerija Perger).  
 

Knjige za bogatitev knjižnih fondov: Šole/mentorji/otroci so bili deležni knjig iz darilnega 
programa Zlata bralka, zlati bralec, in sicer 70 izv. knjig za prvošolce in izbor lažje berljivih 
knjig sodobne slovenske mladinske književnosti.    
V začetku leta 2018 je bil izpeljan obisk Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica, ki so 
gostovali s predstavo Grdi raček.  
 

        4.   Razvijanje bralne, knjižne in književne kulture pri otrocih v slovenskih skupnostih   
             na Hrvaškem: povezovanje in bogatitev književnih fondov    
 

Za področje na Hrvaške: (koordinacija programa pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS: 
strokovna služba BZ).  
a) Knjige za bogatitev knjižnih fondov. 

 

BRALNA ZNAČKA PRI SLOVENCIH V SLOVENSKEM ZDOMSKEM IN 
IZSELJENSKEM PROSTORU 

 

Krog bralnih spodbud Bralne značke se v slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru, ki 
smo ga zajeli v program za leto 2018, je osredinjen predvsem otroke in mladostnike, ki se 
vključujejo v dopolnilni pouk slovenskega jezika, ter otroke, ki se šolajo v Evropskih šolah, 
njihove družine in tudi druge odrasle člane slovenskih društev.  
 

Programe pripravljamo in usklajujemo z željami slovenskih učiteljev. Dolga leta sodelujemo z 
učitelji v Švici, Liechtensteinu in Predarlskem; tradicionalno je postalo sodelovanje z 
Evropsko šolo v Bruslju in Luksemburgu; branje, povezano z obiski ustvarjalcev (nastopi, 
bralne delavnice slovenskih ustvarjalcev), je postalo stalnica tudi pri sistematični skrbi za 
razvoj bralne kulture na nekaterih območjih Nemčije; dobro smo povezani z učitelji v državah 
bivše Jugoslavije. V zadnjih letih so vse pogostejši stiki tudi z Avstrijo, Nizozemsko ter Veliko 
Britanijo.  
Z učitelji smo povezani predvsem po e-pošti, pogosto pa se v času počitnic oglašajo tudi na 
sedežu Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, kjer skušamo glede na specifike, ki jih imajo, 
načrtovati nakupe knjig in obiske ustvarjalcev. To so pogosto tudi priložnosti za prevzem 
knjig, ki jih namensko (glede na znanje jezika, starost ciljne skupine, namen – darila otrokom, 
odraslim/šolski knjižni fondi/knjižnice za podporo pouku …) zbiramo (kupujemo, zbiramo 
donacije …) za posamezna področja praviloma skozi vse leto.  
 

Pri vsem je seveda nujno povezovanje z Zavodom za šolstvo RS in MIZŠ, saj tako lahko še bolj 
načrtno pomagamo pri posodabljanju knjižnih fondov in spodbujanju branja.  
ZRSŠ vsako leto prireja seminarje za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, na teh 
seminarjih redno sodeluje tudi Bralna značka s predstavitijo programa, spletne strani, 
novosti … Ponavadi pripravi najnovejše informacije o dogajanju ter o sodobni otroški in 
mladinski literaturi mag. T. Jamnik. Pogosto se seminarjev udeleži še kdo od strokovnih 
(so)delavcev Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, saj se tam lahko srečamo z večino 
učiteljev in tkemo stike tudi s tistimi, ki se nam sicer oglašajo nekoliko manj pogosto. Med 
predstavitvami knjižnih novosti in novih projektov se med učitelji pogosto pojavijo nova 
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povpraševanja po bralnem gradivu, nastopih, delavnicah. Zaradi menjav učiteljev in 
sprememb pri skupinah, ki jih poučujejo, pa se vsako leto pojavljajo tudi vedno nova 
povpraševanja in potrebe, ki jih pri načrtovanju ne moremo povsem predvideti. 
 

 
 

Ocenjujemo, da je pri delu z mentorji, mladimi bralci in njihovimi družinami zunaj Slovenije 
še posebej pomembna strokovnost Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS na več področjih: 

- dobro poznavanje slovenske otroške in mladinske književnosti, pri čemer je posebej 
pomembno dobro poznavanje sodobne produkcije (v Sloveniji na letni ravni že nekaj 
let vsako leto izide okrog 1000 naslovov del za otroke in mladino v slovenščini, od 
katerih se med /dovolj/ kakovostne uvršča slaba polovica)  

- poznavanje teorije in prakse metod in načinov dela, uspešnih pri razvijanju bralne 
kulture (naši strokovnjaki so vrhunski slovenski strokovnjaki in poznavalci sodobnih 
mednarodnih znanstvenih spoznanj s tega področja) 

- poznavanje avtorjev in strokovnih sodelavcev, ki so sposobni izvajati kakovostne (in 
smiselne) nastope in bralne delavnice pri Slovencih, živečih zunaj Slovenije 

- razmeroma dobra odzivnost (glede strokovnih in drugih vprašanj, ki jih imajo s 
spodbudami za branje učitelji DPS, EŠ) 

- dobro sodelovanje z učitelji DPS in ES ter upoštevanje skupne specifike njihovega dela 
in specifike posamezne skupine/področja posebej   

Dobro strokovno delo in sodelovanje pa seveda pomeni tudi vsako leto večjo odzivnost 
mentorjev in bralcev in več želja po izvajanju projektov, dejavnosti za spodbujanje branja v 
okviru gibanja Bralna značka.  
 
Ponosni smo, da se »branje za bralno značko« na različne načine dogaja takorekoč po vsem 
evropskem prostoru in prostoru nekdanje Jugoslavije, včasih pa se dotakne tudi skupnosti 
Slovencev, ki živijo drugod po svetu. Tako edinstveno slovensko gibanje, ki povezuje že tri 
generacije, povezuje s Slovenijo tudi velik del slovenskega prostora zunaj nje. Bralna značka 
Slovence povezuje z ljubeznijo do branja, do branja v slovenščini, do branja slovenskih knjig, 
nam krepi skupne kulturne in narodne korenine. Hkrati pa nas, zaradi branja bolj kulturne, 
bolj izobražene in razgledane ter jezikovno močnejše, povezuje z drugimi kulturami in narodi, 
in nam tako odpira tudi vrata v svet, katerega del vsi skupaj smo. 
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Izpeljava načrtovanega programa: bogatenje knjižnih fondov, motivacijsko gradivo ter 
srečanja s slovenskimi ustvarjalci v 2018: 
AVSTRIJA, ČEŠKA: L. Štamulak (Dunaj), Helena Poche (Praga): izv. mladinsko leposlovje, Tilka 
Jamnik: bralne delavnice 
BELGIJA – EVROPSKA ŠOLA, DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE, BRUSELJ: M. Kroflič, R. 
Čampelj Juričič, Lucija Lipovšek: knjige za bogatitev knjižnega fonda in za nagrade otrokom 
ter priponke; obisk Boštjana Gorenca Pižame.  
BIH: B. Hanuš: gostovanje Irene Cerar v Republiki Srbski: mladinske knjige za darila in knjižne 
zbirke, motivacijsko gradivo  
LUKSEMBURG: N. Šoba, EŠ Luksemburg: knjige za otroke in knjižnice, motivacijsko gradivo; 
B.  G. Pižama (gostovanje); E. Kos: gostovanje B. G. Pižame v slovenskem društvu 
NEMČIJA (Berlin): M. Novak: gostovanje T. Jamnik, Bralne delavnice 
NIZOZEMSKA: D. Štumberger Novosel: obisk P. Suhodolčana. Knjižni fond, knjige za bralce, 
motivacijsko gradivo 
SRBIJA (Ruma): R. Zlobec: gostovanje Andrej Rozman Roza 
ŠVEDSKA: D. Stražar: knjige za bralce in knjižni fond, motivacijsko gradivo 
ŠVICA: A. Dobrovc: knjige za otroke in knjižnice, motivacijsko gradivo ter nahrbtnik za 
družinsko branje. 
 
Nekaj gradiv in knjig smo dali tudi Š. Bagon, ki uči otroke slovenščino na daljavo. 
 
SODELOVANJE Z ZRSŠ:  
Predstavitve BZ in sodobnih slovenskih mladinskih knjig na seminarjih, ki jih organizira ZRSŠ, 
knjige za seminariste. 
 

 
T. Jamnik: bralne delavnice v Nemčiji 
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NASTOPI USTVARJALCEV 
 
SOFINANCIRANJE: 
V letu 2018 je bilo prejetih 75 prošenj za sofinanciranje (16 zavrnjenih, 59 sofinanciranih) za 
114 nastopov. 
 
AVTORJI IN NJIHOVA GOSTOVANJA PRI BRALCIH 

Št. nastopov v letu 2018: 153 

Nastopi so bili izpeljani v Sloveniji (114 nastopov) in pri Slovencih zunaj Slovenije  

(zamejci: 27, zdomci: 12) 

Št. avtorjev, vključenih v program: 32  

Avtorji so predstavljeni na naši spletni strani: http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-

ustvarjalcev/avtorji/  

V letu 2018 so bile predstavitve pregledane in posodobljene. Nastope, ki potekajo po OŠ, 

vrtcih, knjižnicah, društvih/zvezah prijateljev mladine Slovenije, in jim znotraj programa 

povrnemo del sredstev, mentorji evalvirajo, evalvacije pa zberemo in pregledamo ter 

ocenimo sodelovanja s posameznimi avtorji; za subvencioniranje velja predvsem kriterij 

oddaljenosti gostiteljev od mestnih središč. 

Program nastopov smo predstavili na Kulturnem bazarju 2018. 

Avtorji, vključeni v program Nastopi ustvarjalcev, imajo vsako leto osrednjo vlogo tudi na 

zaključni prireditvi za zlate bralce v Gallusovi dvorani CD v Ljubljani (1. 6. 2018), odmevni pa 

so bili tudi njihovi nastopi ob razdelitvah knjig za prvošolce ob 17. septembru. 
 

Nastopi (sofinanciranje):  
Nataša Konc Lorenzutti (1x) 
Lila Prap (1x) 
Neli Kodrič Filipić (1x) 
Boštjan Gorenc Pižama (22x) 
Matjaž Pikalo (2x) 
Primož Suhodolčan (10x) 
Andrej Rozman Roza (5x) 
Anja Štefan (6x) 
Žiga X. Gombač (6x) 
Ljoba Jenče (2x)  
Tone Partljič (1x) 
Janja Vidmar (1x) 
Cvetka Bevc (1x) 
Majda Koren (1x) 
Feri Lainšček (1x) 
Damijan Stepančič (1x) 
 

Kako so gostitelji ocenili avtorje: 61x  ZELO ZADOVOLJNI; 10x  ZADOVOLJNI 
 
 
 
 

http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/
http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/
http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/
http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/
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Nastopi (zamejstvo): 
Italija: 
Nataša Konc Lorenzutti (4x) 
Andrej Rozman Roza (2x) 
Anja Štefan (3x) 
Ljoba Jenče (1x)  
Tone Partljič (2x) 
Janja Vidmar (1x) 
Feri Lainšček (2x) 
Vesna Radovanovič (2x) 
Barbara Hanuš (3x) 
Igor Škamperle (2x) 
 
Avstrija: Boštjan Gorenc Pižama 
 
Nastopi (zdomstvo): 
Boštjan Gorenc Pižama: Luksemburg 
Andrej Rozman Roza: Srbija (Ruma) 
Irena Cerar: BIH (Banjaluka) 
Primož Suhodolčan: Nizozemska (Haag) 
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IZOBRAŽEVANJA: BRALNICE IN SIMPOZIJ 

 

Izobraževanja 2018     

  Datum: Št. udeležencev 

Bralnice: 7 ustanov  542 

Nacionalni posvet Beremo skupaj 
(soorganizacija) 10.09.2018 180 

Oko besede: Bralna kultura mladih 
– slovenska kulturna dediščina 
(Murska Sobota) 27.09.2018 35 

Osrednji simpozij: Knjige kot 
kulturna dediščina in kulturna 
dediščina v knjigah 20.11.2018 135 

    892 

 
SEMINAR: BRALNA KULTURA MLADIH – SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA 

V sklopu Očesa besede (srečanja slovenskih mladinskih pisateljev) je 27. septembra potekal 
seminar Bralne značke: Bralna kultura mladih - slovenska kulturna dediščina. 

 

Ocena izvedbe programa (povprečne ocene)*: 

Vsebina in metode dela:    7,78 
Uporabnost programa:    7,70 
Organizacija in izvedba programa:   8,78 
Povprečna ocena predavateljev:   8,87 
Spol: moški: 0, ženske: 9 
Področje opravljanja vzgojo-izobraževalnega dela: 
             Predšolska vzgoja:  3 
             OŠ izobraževanje:   6 
Regija zaposlitve: 
             Pomurska:    8 
             Podravska:    1    

*Zbirnik je narejen na podlagi prejetih evalvacij v sistemu KATIS. 
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SIMPOZIJ: KNJIGE KOT KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNA DEDIŠČINA V 
KNJIGAH 

 
20. novembra smo v Cankarjevem domu organizirali osrednji simpozij KNJIGE KOT 
KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNA DEDIŠČINA V KNJIGAH. Simpozij je potekal na dan 
odprtja Slovenskega knjižnega sejma, udeleženci pa so bili povabljeni tudi na slovesnost ob 
odprtju.  

Na simpoziju smo podelili tudi priznanje za 1. častnega člana Društva Bralna značka Slovenije 
- ZPMS. Čestitamo Jožetu Zupanu! 
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Ocena izvedbe programa (povprečne ocene)*: 

Vsebina in metode dela:   6,96 
Uporabnost programa:    6,67 
Organizacija in izvedba programa:  8,50 
Povprečna ocena predavateljev:  7,68 
Spol: moški: 0, ženske: 47 
Področje opravljanja vzgojo-izobraževalnega dela: 
             Predšolska vzgoja:  5 
             OŠ izobraževanje:   37 
             PPOŠ:                         2 
             SŠ (splošno):             2 
             SŠ (poklicno):            1 
Regija zaposlitve: 
             Pomurska:  3 
             Podravska:  6 
             Savinjska:  4 
             Zasavska:  1 
             Spodnje-posavska: 2 
             JV Slovenija:  5 
             Osrednjeslovenska: 15 
             Gorenjska:  3 
             Notranjsko-kraška: 4 
             Goriška:   1 
             Obalno-kraška:  3 

*Zbirnik je narejen na podlagi prejetih evalvacij v sistemu KATIS. 

 

MEDGENERACIJSKO BRANJE 

 
MG branje, delno poročilo,  12. februar  2019 (pripravila Tilka Jamnik)  
31 skupin 
 
Po 3 srečanja: 5 skupin 

Dolenjske Toplice, Oplotnica, Podbočje, Radovljica, Veliki Gaber 

Po 2 srečanji:  9 skupin 

Gorje, Griže, Juršinci, Maribor, Pivka, Podbočje, Trst, Velenje, Vinica 
Po 1 srečanje : 17 skupin  
Bršljin, Celje, Hajdina, Ilirska Bistrica, Kostanjevica, Lesce, Mala Nedelja, OŠ Martin Krpan - LJ, Polzela, 
Prevalje, Senovo, Šempas, Šempeter, Šmartno v Tuhinju, Trebnje, OŠ Vida Pregarc – LJ, Zadobrova 
 
Skupaj:  50 srečanj 

15. 12. 2018: 20 skupin je izvedlo 25 srečanj 
12. 2. 2019: 31 skupin je izvedlo 50 srečanj 
V projektu je 40 MG skupin, ki v tem šolskem letu načrtujejo ok. 100 srečanj. 
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MEDIJSKI ODZIVI 
 
Nastopi ustvarjalcev, objav: 6  
Primorski dnevnik (3x), Radio Slovenija (2x), Naš čas   
Bralna kultura, objav: 47 
Slamnik, Štajerski tednik, Kranjčanka – priloga Gorenjskega glasu, Pogled, Pil, Večer (2x), 
Mladina, Naš kraj – glasilo občine Dobrepolje, Savinjske novice, www.pomurec.com, 
www.eposavje.com, Primorski dnevnik, Bukla (3x), Radio 1, www.dolenjskilist.si, 
www.posavskiobzornik.si, Štajer´c – priloga Večera, Naš čas (2x), www.rts24.si, www.sta.si 
(5x), www.mariborinfo.com, Vestnik MS, www.mbreport.si, www.lokalec.si,  www.ms.sta.si 
(2x), www.rtvslo.si (3x), www.demokrcija.si, www.insajder.si, www.dnevnik.si (3x), 
www.govori.se, Delo, Gorenjski glas, Vzajemnost (2x) 
Knjige/Zlati bralci, objav: 8 
www.si21.com, TV Slovenija 1, www.sta.si, www.govori.se, Primorski dnevnik (2x), Lady, 
Lublanske novice 
Izobraževanja, objav: 2 
www.dolenjskilist.si, www.lokalno.si  

 
RAZDELITEV KNJIG 

 
Pri vseh programih, projektih, akcijah (Zlata bralka, zlati bralec: devetošolci in prvošolci, 
programi za zamejce in zdomce, Medgeneracijsko branje, izobraževanja mentorjev in 
posamezne ustanove) smo leta 2018 razdelili skupaj 35.569 knjig. 

 
Pripravile: Manca Perko, Petra Potočnik, Ani Andželka Korošec 

http://www.pomurec.com/
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http://www.eposavje.com/
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http://www.dolenjskilist.si/
http://www.dolenjskilist.si/
http://www.posavskiobzornik.si/
http://www.posavskiobzornik.si/
http://www.rts24.si/
http://www.rts24.si/
http://www.sta.si/
http://www.sta.si/
http://www.mariborinfo.com/
http://www.mariborinfo.com/
http://www.mbreport.si/
http://www.mbreport.si/
http://www.lokalec.si/
http://www.lokalec.si/
http://www.ms.sta.si/
http://www.ms.sta.si/
http://www.rtvslo.si/
http://www.rtvslo.si/
http://www.demokrcija.si/
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http://www.insajder.si/
http://www.insajder.si/
http://www.dnevnik.si/
http://www.dnevnik.si/
http://www.govori.se/
http://www.govori.se/
http://www.si21.com/
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http://www.sta.si/
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