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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 

 

 
PREDSTAVITEV 

 
 
Bralna značka je slovensko gibanje, ki 59 let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Gradi na 
tradiciji 47 bralnih značk oz. Zveze bralnih značk Slovenije. Od 70. let dalje je organizacijsko 
delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Leta 
2002 se je organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, njen 
program pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije 
(Društvo je član ZPMS) in ima kot tak marsikje po Sloveniji močno organizacijsko in finančno 
zaslombo pri društvih ali zvezah prijateljev mladine. V strokovnem smislu Bralno značko od 
vsega začetka vodijo mentorji po šolah, vrtcih in knjižnicah – njihovo delo z mladimi je temelj 
gibanja. 
 
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo 
pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je 
bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in 
mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Gibanje se vseskozi 
močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost 
posameznikov in družbe v celoti. 
 
Bralna značka (na splošno ali določena spominska bralna značka z imenom po pisatelju) se 
praviloma dogaja na vseh osnovnih šolah v Sloveniji, v tovrstno branje se vsako leto vključuje 
več kot 70 % osnovnošolcev. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v zamejstvu in po 
svetu, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture ali/in se šolajo na evropskih 
šolah.  
 
V zadnjih desetletjih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo širi predšolska bralna 
značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju (gre 
za razvijanje družinskega branja). Ponekod delujejo tudi programi bralne značke v srednjih 
šolah – običajno v obliki bralnih klubov – v zadnjih letih pa intenzivno razvijamo tudi program 
medgeneracijskega branja.  
 
17. septembra Bralna značka vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta (dan rojstva in 
smrti Franceta Bevka), vsakič nekoliko drugače. Bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. 
septembra poteka po vsej Sloveniji, imenujemo Bralni maraton.  
 

mailto:info@bralnaznacka.si
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V vseh programih Bralne značke vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev, ki berejo 
slovenske knjige (v Sloveniji, v zamejstvu, po evropskih deželah). Samo v osnovnih šolah jih 
vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev). Oblike motiviranja 
branja so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa 
interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne 
uganke, kvizi, srečanja s književniki, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd. Ena od 
možnih poti za sodelovanje in informiranje je tudi spletna stran Bralne značke 
www.bralnaznacka.si. 
 
Bralna značka pripravlja seminarje in izobraževalno gradivo za mentorje branja v osnovnih in 
srednjih šolah ter mentorje predšolske bralne značke, organizira obiske ustvarjalcev 
mladinske književnosti v vrtcih, na šolah, v zavodih, knjižnicah. Izdaja motivacijsko gradivo in 
priznanja za mlade bralce, ki so prispevek k zunanji in spodbujajo notranjo motivacijo. 
Mentorjem v pomoč posreduje priporočila za branje, katerih temelj je priporočilni seznam 
mladinskih knjig, ki ga strokovno pripravlja Pionirska – center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana.  
 
Bralna značka s pomočjo sponzorjev pripravlja založniški projekt Zlata bralka, Zlati bralec, v 
okviru katerega dobivajo knjižna darila vsi slovenski „zlati bralci“ (vsi mladostniki, ki so ves 
čas osnovne šole sodelovali pri bralni znački); prvošolci pa slikanice za spodbudo k prvim 
bralnim korakom. Družinsko branje spodbuja z bralnimi nahrbtniki. 
 
Bralna značka sodeluje s strokovnjaki s področja mladinske književnosti, s knjižnicami, z MKL, 
Pionirsko - centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mariborsko knjižnico, revijo 
Otrok in knjiga, s Slovensko sekcijo IBBY, Bralnim društvom Slovenije, Društvom slovenskih 
pisateljev, z založbami in knjigarnami, množičnimi mediji ter različnimi drugimi kulturnimi in 
izobraževalnimi ustanovami …  
 
Bralna značka se vključuje v skupna nacionalna in mednarodna prizadevanja za razvoj bralne 
pismenosti in bralne kulture, na nacionalni ravni tako vodi akcijo Beremo skupaj in je med 
pobudniki Nacionalnega meseca skupnega branja. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je 
član Slovenske sekcije IBBY (Mednarodne zveze za mladinsko književnost) in član Zveze 
evropskih bralnih društev FELA. 
 
Za izvajanje programov in projektov na republiški ravni Društvo Bralna značka Slovenije – 
ZPMS pridobiva sredstva na različne načine. Prijavlja se na javne razpise, npr. Javne agencije 
za knjigo RS, Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstva za kulturo, 
Unesca, sodeluje z Zavodom za šolstvo RS … V veliko oporo so gibanju tudi donatorji, 
sponzorji.  

 

http://www.bralnaznacka.si/
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VSEBINSKO POROČILO 2019 
 

KOLEDARSKI PREGLED DOGAJANJA 
 
Priprava dogodkov ter sodelovanje in povezovanje z drugimi ustanovami 
 
18.-20. januar: Hamburg: občni zbor FELE (Federation of European Literacy Associations) 
29. januar: Mestna knjižnica Kranj: zaključna konferenca - Družinska pismenost; Knjižničarji, 
moderatorji družinske pismenosti  
29. januar: seminar za učitelje slovenščine iz čezoceanskih držav (predstavitvena delavnica 
BZ, seminar organizira ZRSŠ) 
7. in 8. marec: delavnični seminar Pomen vključevanja staršev za bralni razvoj otroka 
21. marec: na občnem zboru Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS (21. marca 2019) smo 
za predsednika izvolili pesnika, pisatelja, dramatika, prevajalca Marka Kravosa  
21. marec: vpis gibanja Bralna značka v Register nesnovne kulturne dediščine: 
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/gibanje-bralna-znacka  
1. in 2. april: obisk knjižnega sejma v Bologni  
3. april: seminar za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine iz tujine 
(predstavitvena delavnica BZ, seminar organizira ZRSŠ)  
4. april: soudeležba na praznovanjih (BZ, OIK, IBBY, DSP): tradicionalno skupno srečanje ob 
2. aprilu v DSP, sodelovanje pri Bralnospodbujevalni akciji: »Knjige nam pomagajo, da ne 
hitimo« ob 2. aprilu (Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Slovenska sekcija IBBY, MKL, 
Pionirska, Društvo slovenskih pisateljev, Revija OIK, Bralno društvo Slovenije) 
4. april: Kulturni bazar (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 udeležila z naslednjimi dogodki:  
- Nacionalni mesec skupnega branja in Beremo skupaj, predstavitev nacionalne medresorske 
akcije za spodbujanje branja  
- Ščepec bralne kulture: kratke predstavitve projektov in programov Bralne kulture (med 
temi predstavitev BZ). 

 
Foto: arhiv BZ 

 

http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register/gibanje-bralna-znacka
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3.-6. april: srečanje PEN, Bled; M. Kravos: prispevek Domišljija in stvarnost – literatura za 
mlade 
16. april: zaključna prireditev BZ na Prevaljah (udeležba) 
17., 18. in 24. april: nagradni izleti za šestošolce (izvedba: OŠ F. Erjavca Nova Gorica, OŠ Pod 
Goro Slovenske Konjice, OŠ Koroška Bela Jesenice) 
23. april: Noč knjige (BZ: informiranje različnih javnosti o dogodkih) 
23. april: gostovanje avtorjev v zaporu, Maribor (predsednik BZ) 
maj-junij: srečanja z avtorji in zaključne prireditve na slovenskih šolah v Italiji (organizacija 22 
srečanj, sodelovanje z ZRSŠ)  
7. maj: tradicionalno gostovanje pri študentih didaktike na slovenistiki FF Ljubljana  
22. maj: novinarska konferenca: Zlata bralka/zlati bralec (prostori Telekoma Slovenije) 
27. maj: Zlati bralci – Cankarjev dom (ok. 1300 zlatih bralcev, prireditev je vodil Boštjan 
Gorenc Pižama, gosti: avtorja darilne knjige za zlate bralke in bralce Boris A. Novak, Marjan 
Manček, glasbenica Ljoba Jenče), govornik M. Kravos, prisotni člani odborov BZ 
28. maj: ABC bralne pismenosti: Knjižnica Maribor – Center za spodbujanje bralne 
pismenosti (predstavitev NMSB in Beremo skupaj) 
6. junij: posvet koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV)  
13. junij: 17. kongres založnikov, Bled (predstavitev NMSB, Beremo skupaj) 
18. junij: zaključna prireditev 42. BZ v Celovcu (nagovor) 
18. junij: Potenciali povezovanja, celodnevno strokovno usposabljanje 
za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v kulturnih ustanovah  
28. junij: 1. čajanka Bralne značke: Medgeneracijsko branje in pestrost praks, Narodna 
galerija  
2. avgust: Kopenhagen: Občni zbor FELE  
3.-7. avgust: Kopenhagen: 21. Evropska konferenca o pismenosti (predstavitev NMSB in 
Beremo skupaj)  
27. avgust: Mestna knjižnica Kranj; izročitev listine o častnem pokroviteljstvu nad NMSB 2019 
predstavnikom pobudnikov in organizatorjev projektov (v imenu BZ prevzel M. Kravos) 
26. avgust: medresorsko strokovno usposabljanje Tkemo mrežo za ustvarjalnost 2019  
29. avgust: 2. čajanka: Čajanka Bralne značka za mentorje Posavja, Senovo  
5. september: 54. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom 
v Italiji, aktivna udeležba BZ; organizacija ZRSŠ)  
9. september: Posvet Bralnega društva Slovenije: Katerega spola so knjižni molji? Slavnostna 
priključitev NMSB evropski kampanji EUReads: vpis/podpis v veliko knjigo EURead (za BZ M. 
Kravos), strokovni prispevek BZ na posvetu 
11. september: sodelovanje na Strokovni sredi MKL Pionirske: predstavitev NMSB in Beremo 
skupaj 
17. september: Dan zlatih knjig, Bralni maraton (nastopi avtorjev na petih OŠ v Sloveniji in 
eni slovenski šoli v Italiji, prireditve po vsej Sloveniji): OŠ Ljubke Šorli Romjan, Večstopenjska 
šola Doberdob: Anja Štefan, OŠ Franja Goloba Prevalje: Primož Suhodolčan, OŠ Dobravlje, 
POŠ Vipavski križ: Nataša Konc Lorenzutti, OŠ Sava Kladnika Sevnica, POŠ Studenec: Aksinja 
Kermauner, OŠ F. Saleškega Finžgarja Lesce, OŠ Antona Janše Radovljica: Barbara Hanuš, OŠ 
Belokranjskega odreda Semič: Vesna Radovanovič. 
19. september: Oko besede: podelitev nagrade večernica, seminar Branje otrok s posebnimi 
potrebami (priprava in izvedba seminarja BZ, seminar vpisan v KATIS) 
20. september: Lik staršev v sodobni mladinski književnosti - simpozij na Očesu besede (M. 
Kravos – prispevek) 
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23. september: Nacionalni strokovni posvet Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije 
(Cankarjev dom)  
3. oktober: 3. čajanka BZ Prostočasno branje v srednji šoli (soorganizator: Prva gimnazija 
Maribor) 
7.-13. oktober: distribucija bralnih nahrbtnikov v vse slovenske vrtce  
11. oktober: Kulturni dom Senovo, slavnostna podelitev nahrbtnikov, gost: S. Pregl, 
soorganizacija: ZPM Krško 
26. november: simpozij Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture ter večkulturnost, 
večjezičnost (priprava, izvedba simpozija BZ, simpozij vpisan v KATIS) 
26. november: udeležba seminaristov in članov BZ na slavnostni otvoritvi Slovenskega 
knjižnega sejma; aktivna promocija Beremo skupaj (plakati).  
26. november: slavnostna otvoritev sejma, podelitev Schwentnerjeve nagrade, dobitnik 
Marko Kravos. 

 
Foto: arhiv BZ 

 
29. 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 Tudi letos beremo skupaj; 
promotorjem branja podeljena priznanja Slovenske sekcije IBBY, ustvarjalcem mladinske 
književnosti pa izročena mednarodna priznanja (IBBY častne liste, plakete nominirancem za 
Andersenovo nagrado in nagrado ALMA). 
 

 

Pogovor z gosti D. Tancer Kajnih 
(z leve proti desni: S. Pregl, A. Štefan, A. R. Roza, Andrej E. Skubic, A. Peklar) 

Foto: arhiv BZ 
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3. december: poziv za Motivacijsko pismo (najboljše oblike spodbujanje branja šestošolcev) 
4. december: Rim: srečanje v splošni knjižnici Biblioteca Tullio De Mauro. (M. Kravos je 
predstavil svoj umetniški opus, ob tem pa je spregovoril tudi o vlogi Bralne značke pri 
spodbujanju branja in njenem vplivu na bralno pismenost v Sloveniji.) 
4. december: Nova Gorica: Kulturni bazar v regiji  
Vse leto 2019: sodelovanje v delovni skupini za vzpostavitev mreže za družinsko pismenost  
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OBŠIRNEJŠI PROGRAMSKI SKLOPI, AKCIJE 
 

 
BRALNA AKCIJA S ŠESTOŠOLCI (IZLETI V LJUBLJANO) 

Ljubljana, 17., 18. in 24. april 2019 

 
Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo organizirali tri nagradne izlete za tri šole, ki so se še 
posebej posvetile spodbujanju branja za bralno značko pri šestošolcih. Mlade bralce, ki so 
opravili bralno značko, in njihove prizadevne mentorje smo ob zaključku povabili v Ljubljano 
na kulturno obarvan izlet. Obiskali smo Narodno galerijo, se okrepčali s kosilom v restavraciji 
Druga violina in se peljali z ladjico po Ljubljanici. Po Narodni galeriji sta naše bralce vodila 
posebna gosta Andrej Rozman Roza in Slavko Pregl. Izletov so se udeležili šestošolci in 
mentorji OŠ Pod Goro Slovenske Konjice (17. april), OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice (18. 
april) in OŠ Koroška Bela Jesenice (24. april). 
 

 
OŠ Pod Goro Slovenske Konjice  

Foto: Ani A. Korošec 
 

 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica  

Foto: Ani A. Korošec          
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OŠ Koroška Bela Jesenice  

Foto: Ani A. Korošec 

 

Nekaj vtisov ☺: 

Andrej Rozman Roza je zelo prijazen in pošten gospod. Piše zelo zanimive pesmi in knjige. Je malo starejši pisatelj. Napisal je 

okoli 20 knjig. Nekatere pesmi so: Urška, pesmi iz rimogojnice … Andrej Rozman Roza je pesnik, dramatik, režiser in igralec. 

Rojen je leta 1955 v Ljubljani. 

Žan, OŠ Pod Goro Slovenske Konjice 

__________________________________________________________________________________ 

Zjutraj smo za šolo počakali na avtobus in od Hoferja dobili darilo. Prva stvar, ki smo si jo v Ljubljani ogledali, je bila Narodna 

galerija, v kateri nam je Slavko Pregl predstavil tri dela, ki so povezana z literaturo. Nato smo si ogledali nekaj slavnih del, 

kot na primer Poletje in Kofetarica, ter odšli na kosilo v restavracijo imenovano Druga violina. Hodili smo naprej po Ljubljani 

in si nato ogledali Ljubljano z ladjico. Bilo mi je lepo, saj sem izvedel veliko novega v Ljubljani. 

Jaka, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica 

_______________________________________________________________________________ 

Včeraj je bil najboljši dan na svetu. Peljali smo se z ladjico in bili v galeriji. Včeraj mi je bilo vse všeč.  

Gabrijel, OŠ Koroška Bela Jesenice 

__________________________________________________________________________________ 

Sponzor programa: podjetje Hofer 

 

 

BRALNE ČAJANKE 

 
Program bralnih čajank je del programa izobraževanj in povezovanj z mentorji. Prednost 
čajank je srečevanje z mentorji po terenu in usklajevanje izobraževalnih programov z 
njihovimi željami in potrebami. Izmenjava mnenj in dobrih praks je vsem zelo dobrodošla. 
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1. čajanka Medgeneracijsko branje in pestrost praks 
Narodna galerija, Ljubljana, 28. 6. 2019, 34 udeležencev  
 

 
Foto: arhiv BZ 

 

2. čajanka Čajanka Bralne značke za mentorje Posavja 
OŠ XIV. Divizije Senovo, Senovo, 29. 8. 2019, 62 udeležencev 
Soorganizacija: ZPM Krško 
 

 
Foto: arhiv BZ 
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3. čajanka Prostočasno branje v srednji šoli 
Prva gimnazija Maribor, Maribor, 3. 10. 2019, 24 udeležencev 
Soorganizacija: Prva gimnazija Maribor 

 

 
Foto: arhiv BZ 

 
Podpornik programa: Abanka 

 
 

BEREMO SKUPAJ (Nacionalni mesec skupnega branja 2019) 
 

Že v letu 2018 smo k projektu povabili številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji ter v 

zamejskem in zdomskem prostoru skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture. Ker so bili 

rezultati NMSB in Beremo skupaj po oceni pobudnikov in udeležencev prvo leto zelo dobri, 

smo se odločili za ponovno izvedbo, z mislijo, da bi NMSB postal vsakoletna nacionalna akcija 

promocije branja.  

 

Pomen spodbujanja skupnega branja v celotnem 

slovenskem kulturnem prostoru je prepoznal 

tudi predsednik države Borut Pahor, ki je letos 

drugič postal častni pokrovitelj projekta.  

V torek, 27. avgusta, je v Mestni knjižnici Kranj 

slovesno izročil listino o častnem pokroviteljstvu 

nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019 

predstavnikom pobudnikov in organizatorjev 

projekta. V imenu ustanov pobudnic sta jo prevzela 

Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka 

Slovenija – ZPMS, in Savina Zwitter, predsednica Bralnega 

društva Slovenije.      
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Listino smo prejeli: 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. 

Dolgoročni cilj nacionalne mreže je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh 

prebivalcev v Sloveniji in širšem slovenskem kulturnem prostoru.  

Pobudo so kot partnerji in sofinancerji podprli Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Javna agencija RS za knjigo, Andragoški center Slovenije, 

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. 

Pridružili so se: nekatere občine, podjetja, zavodi, uradi in agencije, vzgojno-izobraževalni in 

visokošolski zavodi, kulturne ustanove, splošne knjižnice, založbe, knjigarne, nevladne 

ustanove z različnih področij, ki v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, 

starejše in družine ter strokovne delavce (seznam izvajalcev: 

https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/izvajalci/). 

Pobudniki, partnerji in sofinancerji v letu 2019: 

 

Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2019 se je s 13. oktobrom uradno zaključil. V 

dobrem mesecu dni je bilo po vsej Sloveniji organiziranih 730 dogodkov (leta 2018 569) 234 

(leta 2018 177) izvajalcev, ki so na najrazličnejše načine spodbujali otroke in mladino, družine 

ter odrasle k (skupnemu) branju in druženju ob knjigi; predstavnike stroke pa k razmisleku o 

tem, na kakšne načine sistemsko izboljšati bralno pismenost in bralno kulturo pri 

najrazličnejših ciljnih skupinah. 

https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/izvajalci/
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NMSB se je do konca leta 2019 nadaljeval v okviru nacionalne komunikacijske akcije 

Beremo skupaj. Dogodkovnik na spletni strani https://nmsb.pismen.si pa je po novem odprt 

ves čas. 

Z DRUGIM NACIONALNIM MESECEM SKUPNEGA BRANJA SE JE SLOVENIJA PRIDRUŽILA 

EVROPSKI KAMPANJI EUREADS   

Ob mednarodnem dnevu pismenosti in 

hkrati uradnem začetku drugega 

Nacionalnega meseca skupnega branja 

smo organizatorji in pobudniki projekta 

9. 9. 2019 v Klubu Cankarjevega doma 

pripravili novinarsko konferenco, na 

kateri so sodelovali dr. Jernej Pikalo, 

minister za izobraževanje, znanost in 

šport, dr. Tanja Kerševan Smokvina, 

državna sekretarka na Ministrstvu za 

kulturo, in Renata Zamida, direktorica 

Javne agencije za knjigo. 

Na novinarski konferenci, ki je potekala 

med nacionalnim strokovnim posvetom 

Bralnega društva Slovenije, so podpisali 

skupno izjavo, s katero se Slovenija 

zavezuje, da bo skrbela za načrten razvoj 

bralne pismenosti in bralne kulture. Hkrati 

pa smo se z vpisom v veliko knjigo EURead 

tudi Slovenci pridružili široko zasnovani 

evropski kampanji Evropa bere. Knjigo je 

Sloveniji predal g. Daan Beeke, 

predstavnik nizozemske organizacije 

Stichting lezen in konzorcija EURead. V 

imenu predstavnikov pobudnikov 

Nacionalnega meseca skupnega branja sta 

se v knjigo vpisala tudi Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in 

mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.  

Evropa bere oz. EUReads je evropska kampanja, ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi, 

z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem 

otroštvu. Cilj kampanje je, da bi vsak državljan postal bralec in bi polno sodeloval v evropski 

družbi. 

https://nmsb.pismen.si/
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Več: https://www.euread.com/europe-reads/#activities in 

https://www.euread.com/2019/10/08/national-month-of-reading-together-slovenia/.  

 

V okviru NMSB 2019 smo pripravili tudi prevod in sinhronizacijo kratkega animiranega filma 

EURead in ga vključili kot promocijo branja in ozaveščanja o pomenu bralne pismenosti in 

bralne kulture: https://youtu.be/oBT6GFdj0y8.  

VIZUALNA PODOBA AKCIJE   

Za letošnjo vizualno podobo akcije Beremo skupaj je poskrbela ilustratorka Tanja Komadina.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Za promocijo projekta smo pripravili plakate in razglednice z ilustracijami, s pomočjo katerih 

si lahko priporočamo knjige. V kompletu je 18 razglednic. Vključili smo  

ilustracije lanskih ambasadorjev (8) ter različne izpeljave letošnjih plakatov (10). 

 

 

https://www.euread.com/europe-reads/#activities
https://www.euread.com/2019/10/08/national-month-of-reading-together-slovenia/
https://youtu.be/oBT6GFdj0y8
https://cargocollective.com/tanjakomadina
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Natisnili smo 8.000 plakatov in 100.000 razglednic (5.555 kompletov). 

4000 plakatov in 50.000 razglednic so brezplačno prejeli vsi vzgojno-izobraževalni zavodi 

(vključno s podružnicami, enotami); tudi šole in vrtci v slovenskem zamejskem in zdomskem 

prostoru, vse splošne knjižnice (vključno z enotami), občine, zdravstveni domovi, CSD-ji, 

VDC-ji, domovi za starejše občane, društva in zveze prijateljev mladine, večgeneracijski centri 

ter vsi partnerji, pobudniki, podporniki … 

4000 preostalih plakatov (ti so bili namenoma natisnjeni brez datumov) smo razdelili med 

širšo (odraslo) publiko (različna strokovna usposabljanja, Slovenski knjižni sejem …), mogoče 

pa jih je tudi kupiti. Na podlagi likovne podobe so bile pripravljene tudi nekatere spletne 

rešitve, ki podpirajo naša skupna prizadevanja in so bile dostopne na spletni strani: to so 

manjši plakati, zgibanke in plakati po meri, gif-i, na katere lahko uporabniki vnesejo poljubno 

besedilo, uporabniki pa so si lahko naložili tudi pasice za FB, Instagram in druga socialna 

omrežja: https://nmsb.pismen.si/gradiva/. 

V letu 2019 smo navezali stike tudi z založniki oz. založbami. Na spletni strani NMSB je 

pripravljena posebna pasica, na kateri se z logotipi in povezavami predstavljajo slovenske 

založbe. 

V letu 2019 je bil vzpostavljen Facebook profil @beremoskupaj. 

 

       
 
 
BEREMO SKUPAJ Z UNESCO ŠOLAMI 
 

K sodelovanju v Nacionalnem mesecu skupnega branja v letu 2019 smo kot Bralna značka 
ponovno intenzivno vabili vrtce, šole in srednje šole, za UNESCO šole pa smo pripravili 
poseben »razpis«.  
 

Med vpisanimi dogodki UNESCO ustanov smo, kot smo načrtovali, izbrali tri dogodke (1 x 
vrtec, 1 x OŠ, 1 x SŠ), ustanove, ki so jih izpeljale, pa bomo nagradili z nastopom ustvarjalca in 
knjižnimi nagradami za knjižnico. 
Za nastope smo poprosili ambasadorje kulturno-umetnostne vzgoje (Evropsko leto kulturne 

https://nmsb.pismen.si/gradiva/
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dediščine), ki so hkrati tudi ustvarjalci, s katerimi pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 
uspešno sodelujemo že vrsto let (so tudi med priporočenimi avtorji na seznamu na spletni 
strani Društva): 

- Vrtec: Anja Štefan; OŠ Franja Goloba Prevalje, Vrtec Krojaček Hlaček (naslov 

dogodka: Beremo skupaj z UNESCO vrtcem) 

- OŠ: Ivan Mitrevski in Žiga X. Gombač (avtorski tandem Miživangavski); OŠ Frana 

Kranjca Celje (naslov dogodka: Jedilnik branja) 

- SŠ: Ljoba Jenče; Gimnazija Novo mesto (naslov dogodka: Branje pri urah 

informatike) 

 
Z izborom ustvarjalcev smo želeli opozoriti na tesno prepletanje branja/pripovedovanja, 
leposlovja in informativnih knjig s kulturno dediščino.  
 

SPONZORJI, DONATORJI IN MEDIJSKI PODPORNIKI 

HOFER, Pošta Slovenije, Europlakat, TAM-TAM, STA – Slovenska tiskovna agencija, RTV 

Slovenija, Delo, Večer, Zarja/Jana, Bukla, Ciciban, Cicido, PIL, Mestna občina Ljubljana, 

Ljubljanski potniški promet in Mediabus. 

Ponovno smo izvedli ulično plakatiranje po vsej Sloveniji, in sicer na plakatnih mestih TAM-

TAM-a ter Europlakata. Mestno plakatiranje je odprlo prostor tudi za publiko, do katere 

običajno teže pridemo (splošna javnost). 

LPP in Mediabus sta omogočila poslikavo dveh mestnih avtobusov, oglaševanje na zaslonih 

LPP avtobusov, plakatiranje in knjige na avtobusih. 

 

Plakatiranje je bilo izvedeno po vseh knjigarnah Mladinske založbe Trgovina ter nekaterih 

poslovalnicah Pošte Slovenije. 

Akcijo je spremljala velika podpora medijev, ki so promovirali tako Beremo skupaj z NMSB 

kot tudi samo celostno podobo.  

Kot podporniki so se odzvali različni mediji, ki so objavljali prispevke o akciji Beremo skupaj in 

Nacionalnem mesecu skupnega branja 2019 (PIL, Cicido, Ciciban, Bukla, Delo, RTV Slovenija, 

Revija otrok in knjiga (še v pripravi), Večer, Zarja/Jana, Knjigopis, STA …). Sponzor akcije 

HOFER je septembra v svojih poslovalnicah akcijo podprl s prodajo kakovostnih knjig (izbor 

26 naslovov, založba Mladinska knjiga) 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. 

Akcija je bila predstavljena na Kulturnem bazarju 2019, na nacionalnem posvetu Katerega 

spola so knjižni molji (v okviru katerega je bila izpeljana tudi novinarska konferenca), na 

Strokovni sredi MKL, na treh posvetih ravnateljic in ravnateljev (vrtec, OŠ, SŠ) v Portorožu - v 
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gradivu, na seminarju na Očesu besede v Murski Soboti Branje in otroci s posebnimi 

potrebami, Knjižnih čajankah (izobraževanja za mentorje) Bralne značke, … 

Prispevek o Beremo skupaj 2018 je bil objavljen v ILA Newsletter, akcija je bila predstavljena 

na seminarju FELE (Federation of European Literacy Associations) 18. januarja 2019 v 

Hamburgu ter na 18. Nordijski in 1. Evropski konferenci o branju v Kopenhagnu 

(http://cph2019.dk/speakers/: DEVELOPMENT OF SLOVENIAN NATIONAL NETWORK FOR 

LITERACY AND READING CULTURE (P. Potočnik, nacionalna koordinatorka NMSB). 

Akcija NMSB19/Beremo skupaj pa je bila januarja (16.-21. januar 2020) predstavljena na 4. 

baltski konferenci o branju (4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common 

Language) v Talinu (Estonija): https://www.4bscl2020.ee/home/ . Prispevek z naslovom 

DEVELOPMENT OF SLOVENIAN NATIONAL NETWORK FOR LITERACY AND READING CULTURE; 

CHAPTER TWO (P. Potočnik). 

 
 

BRALNI NAHRBTNIKI V VSE VRTCE  
 
Že drugo leto smo v vrtce po Sloveniji in zamejskem prostoru razdelili 500 prepoznavnih 
bralnih nahrbtnikov, ki so podpora družinskemu branju (v njih iz vrtca potujejo bralna 
gradiva v družine).  
       

 
 

Foto: arhiv BZ 
 
Letos je so v vsakem vrtcu dobili nahrbtnik, v katerem je bilo 25 izv. zgibank Bralne značke 
Otrok, branje, odrasli, septembrska revija Cicido in kakovostna slovenska slikanica. V 
program so bile vključene slikanice 15 slovenskih avtorjev, ki jih je izdalo 7 slovenskih založb, 
skupaj 500 izvodov.  

http://cph2019.dk/speakers/
https://www.4bscl2020.ee/home/
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Nahrbtnike smo razdelili v Tednu otroka® (med 7. 10. 2019 in 13. 10. 2019), zadnji teden 
NMSB19. Z Zvezo prijateljev mladine Krško smo 11. 10. 2019 v Kulturnem domu na Senovem 
soorganizirali tudi slovesno podelitev nahrbtnikov z nastopom avtorja, na katero so bili 
povabljeni vrtci iz celotnega Posavja. Slavnostni gost je bil Slavko Pregl, otroci pa so si 
ogledali predstavo senčnega gledališča. Velika dvorana je gostila 260 otrok in njihovih 
spremljevalcev.  
 

   
Foto arhiv: Zveza prijateljev mladine Krško 

 
Razdelitev nahrbtnikov in slavnostno podelitev smo vnesli tudi v dogodkovnik letošnjega 
Nacionalnega meseca skupnega branja in ju s tem vpeli v širši kontekst dogajanja,  
povezanega z branjem in knjigami.  
 
Sponzor programa: Droga Kolinska 
 

 
UDELEŽBA NA SEMINARJIH, KONFERENCAH 

 
Hamburg: 18. 1. – 20. 1 2019  

Občni zbor FELE (Federation of European Literacy Associations) in seminar 

 

 



 18 

Letnega srečanja FELE (Federation of European Literacy Associations) se je kot predstavnica 

Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS (kot gostja) udeležila P. Potočnik. FELA je 2019 

postala neodvisno evropsko združenje organizacij, ki se ukvarjajo z bralno kulturo in bralno 

pismenostjo. Pred tem je združenje delovalo pod okriljem ILE (International Literacy 

Organization, ZDA) pod imenom IDEC (International Development of Europe Committee – 

ILA). Sporazum o ustanovitvi samostojnega združenja (FELA) so članice podpisale poleti 2018.  

Novo združenje je bilo registrirano na Finskem januarja 2019, glavna tajnica/generalna 

sekretarka je dr. Veronika Rot Gabrovec (Slovenija). 

Trenutno je v FELO včlanjenih 29 držav. Zaradi pomembne novosti v novem statutu (v 

združenje se lahko vključijo vse organizacije v Evropi, ki se ukvarjajo z branjem, promocijo 

branja in bralno kulturo) je za vstop lahko kandidiralo tudi Društvo Bralna značka Slovenije – 

ZPMS. Naše polnopravno članstvo je bilo potrjeno na izrednem zboru članov januarja 2020. 

Januarja 2019 je FELA organizirala seminar na Univerzi v Hamburgu. Tema seminarja je bila 

Deklaracija o evropski pismenosti - primeri dobre prakse za njeno uresničitev. 

21. Evropska konferenca o pismenosti 

 
Od 3. do 7. avgusta je v Kopenhagnu potekala 21. Evropska konferenca o pismenosti z 

naslovom Iz preteklosti se učimo za prihodnost: pismenost za vse (Learning from the Past for 

the Future: Literacy for All). Organiziralo jo je Dansko nacionalno združenje učiteljev 

branja/bralnih mentorjev (Landsforeningen af Læsepædagoger) skupaj z Zvezo evropskih 

bralnih društev FELA (Federation of European Literacy Associations).  

Na konferenci je bilo več kot 500 udeležencev z vsega sveta (10 iz Slovenije). Več kot polovica 

vseh udeležencev je sodelovala na konferenci s svojim prispevkom - s predstavitvijo, 

delavnico ali plakatom.  

Vse oblike prispevkov so bile razdeljene v šest sklopov (opredeljene glede na 11. točk 

Deklaracije o pravici evropskih državljanov do pismenosti:  

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_flyper_SL1.pdf ): 

zgodnje ukrepanje, kakovostno poučevanje, digitalne kompetence, spodbudno okolje, učenci 

s posebnimi potrebami in vseživljenjsko razvijanje bralnih spretnosti.  

Na konferenci s(m)o slišali tudi tri prispevke slovenskih udeleženk, in sicer dr. Veronike Rot 

Gabrovec, ki se je ukvarjala s priredbami in skrajšavami literarnih klasikov, Sabine Burkeljca 

in Drage Jeretina Anžin, ki sta predstavili projekt OŠ Rodica Branje ne pozna meja ter Petre 

Potočnik, ki je govorila o razvoju slovenske nacionalne mreže za pismenost in bralno kulturo, 

kot jo razvijamo skozi Nacionalni mesec skupnega branja in komunikacijsko akcijo Beremo 

skupaj.  

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_flyper_SL1.pdf
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Dan pred uradnim začetkom konference je potekal tudi občni zbor Zveze evropskih bralnih 

društev FELA, kjer so predstavniki Irskega bralnega društva že napovedali 22. Evropsko 

konferenco o pismenosti, ki se bo odvijala julija 2021 v Dublinu.  

 

 

SPLETNA STRAN 

 
Leta 2017 smo prenovili spletno stran BZ, 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, da lahko vsebine urejamo sami 
preko varnega vmesnika, ki omogoča tudi nadgradnjo (tako v smislu verzije vmesnika kot 
tudi nadgradnje same strani). Vmesnik je pregleden in ima izboljšano podporo za vstavljanje 
slik med besedili ter urejanje datotek po podmapah. 
Za morebitne programske odločitve v prihodnje smo pripravili možnost nadgradnje strani: 
»klepetalnica«, glasovanje/ocenjevanje knjig, spletni katalog …  
Posebno mesto ima tudi Priporočilnica: http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/  
2019 je bilo v vnešenih 39 novih predstavitev sodobne mladinske produkcije. 
V preteklem letu smo spletno stran predvsem vzdrževali in jo vsebinsko sproti posodabljali 
ter zagotavljali delovanje FB profila, začeli pa smo pripravljati spletno orodje za ocenjevanje 
knjig. 

 

http://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/
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MOTIVACIJSKO GRADIVO 
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Novosti 2019 
 
Pripravili smo nova PRIZNANJA ZA MEDGENERACIJSKO BRANJE, ki so bila zelo lepo sprejeta. 
 

 

Primer priznanja za medgeneracijsko branje 

Oblikovanje in izvedba: Teja Ideja 

 

V projektu Beremo skupaj (Nacionalni mesec skupnega branja) so nastali obojestransko 

natisnjene lističe za zapisovanje, ki smo jih promocijsko podarjali in vlagali ob različnih 

priložnostih. 

 

  

Blok z lističi za zapisovanje 

Ilustracija: Tanja Komadina 
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PROJEKT ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC 
 

NOVINARSKA KONFERENCA OB IZIDU KNJIGE ZA ZLATE BRALCE IN  
OSREDNJA ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA ZLATE BRALCE 2018/2019 

 

 

V 16. letu darilne akcije smo za zlate bralke in bralce izbrali knjigo Oblike neba Borisa A. 
Novaka z ilustracijami Marjana Mančka. Razdelili smo jo vsem zlatim bralkam in bralcem v 
Sloveniji ter najboljšim bralcem v slovenskem zamejskem in zdomskem/izseljenskem 
prostoru. Knjige so dobili tudi mentorji koordinatorji. 
Ob izidu smo 22. maja 2019 v prostorih Telekoma Slovenije (Ljubljana) pripravili novinarsko 
konferenco. Predstavili smo zbirko Zlata bralka, zlati bralec in darilno knjigo, vprašanja so  
zastavljali mladi bralci OŠ Polje ter OŠ Martina Krpana in novinarji. 
 

 
Foto: Jaka Fefer 

Osrednja prireditev se je odvijala 27. maja 2019. Slavnostni govorci so bili: gostitelj, 
predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Marko Kravos; minister za izobraževanje, 
znanost in šport Jernej Pikalo; predstavnik družbe Telekom Slovenije Ranko Jelača. Program 
je vodil Boštjan Gorenc Pižama, gostje so bili Boris A. Novak in ilustrator knjige Marjan 
Manček. Za glasbeni program je poskrbela Ljoba Jenče. Prireditve se je udeležilo skoraj 1300 
udeležencev, med njimi so bili tudi najboljši bralci in njihovi mentorji s slovenskih šol v Italiji.  
 

 
Otroci slovenskih šol v Italiji in njihovi mentorji z gosti 

Foto: Delvin Flisek
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PRVOŠOLCI 
 
60. BRALNO LETO BRALNE ZNAČKE 1960/61-2019/20 
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 Škrat Kuzma dobi 
nagrado Svetlane Makarovič in ilustratorja Tomaža Lavriča.  

 

Na šestih izbranih šolah so slikanice slovesno razdelili slovenski avtorji. 
 
OŠ Ljubke Šorli Romjan, Večstopenjska šola Doberdob: Anja Štefan  
OŠ Franja Goloba Prevalje: Primož Suhodolčan 
OŠ Dobravlje (POŠ Vipavski križ): Nataša Konc Lorenzutti  
OŠ Sava Kladnika Sevnica (POŠ Studenec): Aksinja Kermauner 
OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce, OŠ Antona Janše Radovljica: Barbara Hanuš  
OŠ Belokranjskega odreda Semič: Vesna Radovanovič 
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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 2019 
 
Splošni oris: Bralna značka v slovenskem zamejskem prostoru je nastala in se širila sočasno z 

razvojem gibanja znotraj meja Slovenije, z željo, da bi promovirala bralno kulturo po vsem 

ozemlju, kjer živijo slovenski mladi bralci. Zaradi razprostranjenosti gibanja, različnih tradicij 

posameznih značk, pomembne 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 mladinskih knjig podvržen 

vsem tržnim zakonitostim tržišča knjig za odrasle.  

Z Bralno značko na nacionalni ravni sodelujejo vidni 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. Te se uspešno širijo 

tako iz Slovenije med Slovence, ki živijo zunaj 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 knjižnih fondov    

 

Za zamejsko področje v Italiji (čez 3000 bralcev v 2019) 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 s podeljevanjem priznanj se običajno dogajajo znotraj posameznih 

enot in so praviloma bolj intimne narave, primerne ciljni publiki (otrokom in staršem). 

Tudi v letu 2019 smo intenzivneje spodbujali družinsko branje, podprli smo ga z 

bralnimi nahrbtniki (oktober 2019).  
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Bralna značka - BRALNI NAHRBTNIKI 
 

Večstopenjska 
šola 

Število 
vrtcev 

Število 
oddelkov 

2018/2019 
Vrtci - 1 ali 2 oddelka – 1 

nahrbtnik 
Vrtci - 3 ali 4 oddelki – 2 

nahrbtnika 

Opomba 

Špeter 2 4 3 Državni vrtec 

Doberdob 4 8 5 Državni vrtec 

Gorica 6 10 7 Državni vrtec 

Nabrežina 4 4 4 Državni vrtec 

Opčine 6 8 6 Državni vrtec 

Dolina 4 5 4 Državni vrtec 

Trst – Sv. Jakob 3 4 3 Državni vrtec 

Trst – Sv. Ivan 2 2 2 Državni vrtec 

Občina Nabrežina 1 1 1 Občinski  
vrtec 

Občina Trst 2 2 2 Občinski 
vrtec 

Dijaški dom 1 2 1 Privatni vrtec 

SKUPNO 34 49 38  

 
 

b) Srečanja z avtorji in kulturne prireditve za osnovne in nižje srednje šole: 

- maj/junij - osrednja tradicionalna srečanja z ustvarjalci1 (izvedenih je bilo 22 srečanj) 

po celoletnem delu na področju spodbujanja bralne kulture na šolah (ki večinoma 

vsebuje tudi spoznavanje gosta – branje njegovih del) – se zvrstijo zaključne 

prireditve za bralno značko po posamičnih ravnateljstvih za osnovne šole in srečanja z 

avtorji po nižjih srednjih šolah. Že četrto leto so se zaključne prireditve za zlate bralce 

v Ljubljani udeležili tudi najboljši bralci iz zamejstva v Italiji (60 udeležencev), 

organizacijo je ponovno prevzela A. Duhovnik Antoni. Med šolami, kjer ob začetku 

šolskega leta prvošolce obiščejo avtorji in jim razdelijo darilne slikanice Bralne značke, 

je bila ponovno vključena ena od slovenskih šol v Italiji (v soorganizaciji z A. Duhovnik 

Antoni). Sodelovala je šola: OŠ Oton Župančič, Gorica (in prvošolci šol iz Števerjana, 

Pevma, Štandreža in Bračana). 

 
2 Natančen razpored dogodkov v prilogi (pripravila A. Duhovnik Antoni, ZRSŠ, OE Koper, Nova Gorica). 
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Zaključne prireditve 2019 

DAN  
 

LOKACIJA GOST ŠOLA 

14. 5. 2019 
1. nastop 
URA: 10.00 

Špeter – na šoli Primož Suhodolčan Večstopenjska šola Špeter – razredna stopnja 
 

2. nastop 
URA: 11.30 

Špeter – v dvorani SMO Primož Suhodolčan Večstopenjska šola Špeter – predmetna stopnja 

14./15./16. 
maj 2019 

 Učenci – gledališka 
delavnica 

Večstopenjska šola J. Pregarc Dolina – 1.-4. razreda 

16. 5. 2019 
1. nastop 
URA: 9.00 

Prosvetni dom na 
Opčinah 

Majda Koren Večstopenjska šola Opčine – razredna stopnja – 1. Nastop 
 

2. nastop 
URA: 11.00 

Prosvetni dom na 
Opčinah 

Majda Koren Večstopenjska šola Opčine – razredna stopnja – 2. nastop 

16. 5. 2019 
1. nastop  
URA: 9.30 

Na šoli. Andrej Rozman ROZA Večstopenjska šola Sv. Jakob – 1. – 3. razreda 
 

2. nastop 
URA: 10.30 

Na šoli. Andrej Rozman ROZA Večstopenjska šola Sv. Jakob – 4. – 8. razreda 

20. 5. 2019 
1. nastop 
URA: 9.30 

KD I. Gruden v 
Nabrežini 
 

Ljoba Jenče  
 

Večstopenjska šola Nabrežina – razredna in predmetna 
stopnja 
 

2. nastop 
URA: 11.00 

KD I. Gruden v 
Nabrežini 

Ljoba Jenče Večstopenjska šola Nabrežina – razredna in predmetna 
stopnja 

20. 5. 2019 
URA: 12.45 

KD I. Gruden v 
Nabrežini 

Janja Vidmar Večstopenjska šola Nabrežina – predmetna stopnja  

21. 5. 2019 
URA: 11.30 

Kulturni dom v Gorici Matjaž Klemše Večstopenjska šola Gorica – predmetna stopnja 
 

23. 5. 2019 
1. nastop 
URA: 9.30 

Na šoli v Doberdobu Slavko Pregl Večstopenjska šola Doberdob – razredna stopnja 

2. nastop 
URA:  11.00 

Na šoli v Romjanu Slavko Pregl Večstopenjska šola Doberdob –  
razredna stopnja 

30. 5. 2019 
URA: 10.00 

KCLB Gorica Eva Škofic Maurer Večstopenjska šola Gorica – razredna stopnja 
 

30. 5. 2019 
1. nastop 
URA: 9.00 

KD Barkovlje 
 

Nataša Konc 
Lorenzutti 

Večstopenjska šola Vladimir Bartol 
Razredna stopnja – 1. Skupina 
 

2. nastop 
URA: 10.30 

KD Barkovlje Nataša Konc 
Lorenzutti 

Večstopenjska šola Vladimir Bartol 
Razredna stopnja – 2. skupina 

30. 5. 2019 
1. nastop 
URA: 8.30 

Trst - na šoli Feri  Lainšček Večstopenjska šola Vladimir Bartol – predmetna stopnja – 
Katinara 

2. nastop 
URA: 11.00 

Katinara - na šoli Feri Lainšček Večstopenjska šola Vladimir Bartol – predmetna stopnja – 
pri sv. Ivanu - Trst 

3. 6. 2019 
1. nastop 
URA: 9.00 

Opčine – na šoli Andrej Rozman Roza Večstopenjska šola Opčine – predmetna stopnja – šola 
Srečko Kosovel 
 

2. nastop 
11.00 

Prosek – na šoli Andrej Rozman Roza Večstopenjska šola Opčine – predmetna stopnja – šola Fran 
Levstik 

4. 6. 2019 
1. nastop: 9.00 

Doberdob 
 

Cvetka Bevc Večstopenjska šola Doberdob – predmetna stopnja  
 

2. nastop: 
10.30 

Doberdob Cvetka Bevc Večstopenjska šola Doberdob – predmetna stopnja 
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c) Motivacijsko gradivo – priznanja za bralce 

Na slovenskih šolah v Italiji od 2009 uporabljajo ista 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. S tem se tudi simbolno vzpostavlja enotnost slovenskega 

kulturnega prostora. 

 

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.  

• V letu 2019 smo v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec tradicionalno pripravili 

ponatis knjige za zlate bralce (vsi, ki so brali vsa leta osnovnega šolanja oz. bralci, ki 

zaključujejo slovensko nižjo srednjo šolo v Italiji); za prvošolce pa ponatis kakovostne 

slovenske slikanice.  

V zamejstvu v Italiji je ob tesnem sodelovanju z A. Duhovnik Antoni pri Bralni znački v 

veljavi popolnoma enak sistem kot na šolah v Sloveniji, tudi knjige iz zbirke Zlata 

bralka, zlati bralec se delijo bralcem po povsem enakem sistemu in v istem obdobju 

kot v Sloveniji: vsi zlati bralci, mentorji in šolske knjižnice so tako prejeli knjige ob 

koncu šolskega leta 2018/2019 (110), prvošolci pa na začetku šolskega leta 

2019/2020 (343).  

        
      e) Projekt Beremo skupaj, promocijski del spodbud, povezanih v Nacionalni mesec     
           skupnega branja: slovenskim šolam v Italiji smo razdelili 220 plakatov in 110    
           kompletov razglednic (po 18 razglednic). 

 

f) Informiranje in izobraževanje mentorjev 

• Informacije o Bralni znački redno potujejo na vse naslove vrtcev in šol preko 

pristojnih enot ZRSŠ (A. Duhovnik Antoni), kar je izjemno dragoceno. Tudi 

organizacija dogodkov in distribucija knjižnih daril poteka v sodelovanju z ZRSŠ, saj je 

pomembno, da se dobro in redno pokriva področje kot celota. Ob tem pa so se 

nekateri mentorji vpisali tudi v elektronsko naslovniško bazo BZ in se kot posamezniki 

odzivajo na informacije, obvestila in povabila.  

• Mentorji branja so se udeležili tradicionalnega novembrskega vseslovenskega 

simpozija Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS, ki poteka v okviru Slovenskega 

knjižnega sejma (soorganizacija z revijo Otrok in knjiga pri Mariborski knjižnici).  

• Za delo mentorjev pri spodbujanju bralne kulture v okviru Bralne značke pa je 

izjemno pomembno tudi to, da so deležni raznovrstnih sistematičnih spodbud na 

področju dela z bralci, knjigami, branjem tudi znotraj različnih oblik izobraževanj, ki 

jih zanje organizira ZRSŠ.  
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Ljoba Jenče, Marko Kravos, Andreja Duhovnik Antoni, Janja Vidmar: Nabrežina, 20. 5. 2019  

Foto: arhiv BZ 

 
 
 
 

 

 
Ljoba Jenče, 2019: Nabrežina 

Foto: arhiv BZ 
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2. Razvijanje bralne, knjižne in književne kulture pri otrocih v slovenskem zamejstvu v 
Avstriji: soorganizacija kulturnih dogodkov in bogatitev knjižnih fondov    

 
Za zamejsko področje v Avstriji (ok. 1000 bralcev) sodelujemo predvsem s Slovensko 

študijsko knjižnico v Celovcu – povezovanje na šolah pri koordinaciji za Koroško Adrian 

Ciomaga in Dragana Laketić (vodilna sodelavka v SŠK); za pouk slovenščine v Gradcu z nami 

sodeluje dr. Tatjana Vučajnk; strokovni svetovalec pri Društvu Bralna značka Slovenije – 

ZPMS: Jože Zupan. 

 

a) Kulturne prireditve in motivacijsko gradivo 

Zaključno prireditev za mlade bralce na Koroškem so sodelavci Študijske knjižnice v Celovcu 

tradicionalno pripravili ob koncu šolskega leta (18. junij 2019) v prostorih Mladinskega doma 

v Celovcu. Tudi na Koroškem so otroci dobili motivacijsko gradivo Bralne značke.  

 

b) Knjige za bogatitev knjižnih fondov ter za nagrade mladim bralcem  

Skušali smo zagotoviti čim večje število ustreznih knjig za spodbujanje branja. Tradicionalno 

jih večinoma pripravimo za konec šolskega leta, kolegi v Celovški študijski knjižnici in T. 

Vučajnk v Gradcu pa se zadnja leta trudijo in že v jesenskem času otrokom razdelijo tudi 

knjige za prvošolce, s čimer se tudi časovno smiselno vključujejo v vseslovensko knjižno 

darilno akcijo.  

V preteklem šolskem letu smo tako tudi za področje zamejstva v Avstriji pripravili knjige iz 

zbirke Zlata bralka, zlati bralec (ok. 610 izv. za prvošolce in ok. 100 za zlate bralce). 

 

Spodbujanje družinskega branja smo ponovno podprli tudi z bralnimi nahrbtniki (oktober 

2019). Razdelili smo 13 nahrbtnikov s priloženo slikanico in gradivom o branju. V okviru 

projekta Beremo skupaj smo razdelili 10 plakatov in dva kompleta razglednic (skupaj 36 

razglednic) šolam na Koroškem. 

 

42. BRALNA ZNAČKA SLOVENSKE ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE CELOVEC 

V prostorih Mladinskega doma v Celovcu so 18. junija 2019 svečano obeležili zaključek 42. 

Bralne značke 2018/19. V projektu je sodelovalo 894 otrok. 

Slavnostni gostje prireditve so bili generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Milan 

Predan in predstavniki Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.  

Za glasbeno vzdušje so poskrbeli otroci iz vrtca Sonce, za razvedrilo pa čarovniško-gledališka 

predstava Knjiga velikanka.  

Poseben dogodek, literarno-glasbena čajanka s pesnico in glasbenico Amino Majetić, je bil 

organiziran za učene srednjih šol ter Zvezno realno gimnazijo Celovec. 
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18. junij 2019 
Foto: arhiv BZ 

 

 
18. junij 2019, pozdrav mladim bralcem: Jože Zupan 

Foto: arhiv BZ 

 
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 – strokovna služba Društva 

Bralna značka Slovenije – ZPMS), sodelovanje z ZRSŠ (mag. Valerija Perger).  

 

a) Knjige za bogatitev knjižnih fondov:  

Za šole/mentorje/otroke smo pripravili knjige iz darilnega programa Zlata bralka, zlati 

bralec, in sicer 40 izv. knjig za prvošolce in 20 izvodov knjig za zlate bralce ter izbor 

lažje berljivih knjig sodobne slovenske mladinske književnosti, 40 plakatov, 30 

kompletov razglednic projekta Beremo skupaj.  

Za delo na tem področju bo služilo 14 bralnih nahrbtnikov (s 14 knjigami) iz akcije 

družinskega branja.  
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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: pripravili smo knjige za potrebe dopolnilnega 

pouka slovenščine. 

 
 

BRALNA ZNAČKA PRI SLOVENCIH  
V SLOVENSKEM ZDOMSKEM/IZSELJENSKEM PROSTORU 

 
 

V krog bralnih spodbud Bralne značke v slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru, ki 
smo ga zajeli v program za leto 2019, vključujemo predvsem otroke in mladostnike, ki 
hodijo k dopolnilnemu pouku 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; zdaj že tradicionalno dobro smo 
povezani z učitelji v državah bivše Jugoslavije. V zadnjih letih so vse pogostejši stiki tudi z 
Avstrijo in Nizozemsko.  
 
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, 
za vsako leto posebej (ker se menja struktura učencev) 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 – 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 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. 
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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;  

- 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, zato so želje mentorjev po nastopih, knjigah, vsako leto večje.  
 
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. 
 
Izpeljava načrtovanega programa: bogatenje knjižnih fondov, motivacijsko gradivo ter 
srečanja s slovenskimi ustvarjalci v 2019: 
 
AVSTRIJA. ČEŠKA 

• mentorici J. Babnik in H. Poche: gostovanje prevajalca, pisatelja, gledališkega 
ustvarjalca B. Gorenca Pižame: Dunaj, Praga (po dva nastopa 19. in 20. 3.  2019)  

• knjige za otroke in bogatitev knjižnega fonda 
 
BIH 

• mentorica B. Hanuš: gostovanje Ljobe Jenče (14.-15. junij 2019) v Banjaluki  

• mentorica M. Kregar: gostovanje Primoža Suhodolčana, Sarajevo (15. junij 2019) 

• knjige za otroke in bogatitev knjižnega fonda 
 
SRBIJA 

• mentorici R. Zlobec, T. Bukvič: gostovanje Barbare Hanuš v Rumi: 11. in 12. maj 2019 
 
LUKSEMBURG IN BRUSELJ 

• mentorici M. Kroflič, N. Šoba: knjige za knjižnice in darila otrokom 
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NEMČIJA  

• mentorica M. Novak, Berlin: knjige, revije za otroke, knjižnico 

• mentorica M. Tomšič: knjige za otroke in bogatitev knjižnega fonda 

• Skupine dopolnilnega pouka, ki se oglašajo med letom 
 
NIZOZEMSKA – EVROPSKA ŠOLA BERGEN, DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 

• Mentorica D. Štumerger Novosel: knjige za bralce in bogatitev knjižnega fonda, 
razglednice Beremo skupaj 

 
ŠVICA 

• mentorja A. Dobrovc, R. Tekalec: obisk A. Štefan (Miklavževanje); knjige za bralce, za 
knjižni fond  

 
Nekaj gradiv in knjig smo dali tudi ge. 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 

 
 

 
Ljoba Jenče: Banjaluka  

Foto: arhiv B. Hanuš  

 

 
Boštjan Gorenc: Dunaj, Praga 

Foto: arhiv  
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NASTOPI USTVARJALCEV 
 
SOFINANCIRANJE: 
V letu 2019 je bilo prejetih 81 prošenj za sofinanciranje (65 sofinanciranih) za 124 nastopov. 
 
AVTORJI IN NJIHOVA GOSTOVANJA PRI BRALCIH 

Št. nastopov v letu 2019: 155 

Nastopi so bili izpeljani v Sloveniji (126 nastopov) in pri Slovencih zunaj Slovenije  

(zamejci: 21, zdomci: 8) 

Št. avtorjev, vključenih v program: 41 

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

ustvarjalcev/avtorji/  

Predstavitve so bile pregledane in posodobljene.  

 

2019 smo k sodelovanju povabili 9 novih avtorjev: Ivan Mitrevski, Maša Ogrizek, Cvetka 

Sokolov, Sebastijan Pregelj, Jakob J. Kenda, Nina Mav Hrovat, David Krančan, Izar Lunček, 

Andreja Peklar. 

 

Nastope, ki jih organizirajo OŠ, vrtci, knjižnice, društva/zveze prijateljev mladine, in jim v 

okviru 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 kulturnih središč. 

Program nastopov smo predstavili na Kulturnem bazarju 2019. 

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

zaključni prireditvi za zlate bralce v Gallusovi dvorani CD v Ljubljani (27. maj 2019), odmevni 

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

 

IZOBRAŽEVANJA: BRALNICE, SIMPOZIJ, ČAJANKE 
Zap. št. Dogodek  Lokacija  Datum  

1. Seminar Branje otrok s posebnimi potrebami    Murska Sobota    19.09.2019    

2. 
Simpozij Razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture ter 
večkulturnost, večjezičnost    

Ljubljana    26.11.2019    

3. Bralnica, bralna delavnica (mag. T. Jamnik)   OŠ Veliki Gaber    14.11.2019    

4. Bralnica, bralna delavnica (mag. T. Jamnik)    OŠ Pivka    15.11.2019    

5. Bralnica, bralna delavnica (mag. T. Jamnik)    
OŠ Pod Goro Slov. 
Konjice    

25.11.2019    

6. Čajanka Medgeneracijsko branje in pestrost praks    Narodna galerija, Lj.    28.06.2019    

7. Čajanka Bralne značke za mentorje Posavja na Senovem    
OŠ XIV. divizije Senovo 
   

29.08.2019    

8. Čajanka Prostočasno branje v srednji šoli    
Prva gimnazija 
Maribor    

03.10.2019    

9. Seminar Pomen vključevanja staršev za bralni razvoj otroka    Ljubljana    07.03.2019    

10. Bralnica, bralna delavnica (M. Mohor)    OŠ J. Menc. Boh. Bistr.   19.06.2019    

11. Bralnica, bralna delavnica (mag. T. Jamnik)    OŠ Gorišnica, vrtec    24.04.2019    

Skupno število obiskovalcev: 455 

http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/
http://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/
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SEMINAR BRANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

V sklopu Očesa besede (srečanja slovenskih mladinskih pisateljev) je 19. septembra potekal 
seminar Bralne značke: Branje otrok s posebnimi potrebami. Slušatelji so bili tudi gostje na 
prireditvi ob podelitvi nagrade za mladinsko književnost večernica, ki jo podeljujejo v okviru . 

Seminar je bil vključen v sistem KATIS. 

 
VSEBINE SEMINARJA  
 

• dr. Aksinja Kermauner, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter docentka na 
Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem: Branje je pravica vseh 

• Nataša Magdič Kukolj, prof. zgod. in slov., mag. Mateja Štefanec Vaupotič, mag. 
defektologije, in Alenka Tancoš, mag. defektologije, podružnična OŠ Cvetka Golarja 
Ljutomer: Bralni podvigi za vse - bralna značka za učence v prilagojenih oblikah 
izobraževanja 

• Vesna Vršič, višja svetovalka področja I, razredni pouk, ZRSŠ OE Murska Sobota: Še jaz 
bi bral.  

• Biljana Horvat, višja fizioterapevtka in prof. defektologije, Center za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje, Velenje: Medgeneracijsko branje v CVIU Velenje    

• Metka Celec, vodja Karolinine bralne značke, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska 
Sobota in Silva Flekar, vodja Varstveno delovnega centra Murska Sobota: Lahko 
branje in Karolinina bralna značka  

• mag. Tilka Jamnik: Priporočilni seznami knjig za otroke s posebnimi potrebami 

 

Skupno število slušateljev: udeleženci, predavatelji, gostje: 44 

 

 
Foto: arhiv BZ 
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SIMPOZIJ RAZVIJANJE BRALNE PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE TER 
VEČKULTURNOST, VEČJEZIČNOST 

 
Simpozij je potekal na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma, udeleženci pa so bili 
povabljeni tudi na slovesnost ob odprtju.  

Simpozij je bil vključen v sistem Katis. 
 
VSEBINE SIMPOZIJA 

• mag. Tilka Jamnik, Izbira bralnih gradiv z mislijo na večjezikovno in večkulturno 
okolje  

• Kristina Picco, Novejše kakovostne knjige na temo večkulturnosti   

• dr. Marijanca Ajša Vižintin: Obravnava književnih besedil s priseljensko-izseljensko 
tematiko:  

• Majda Ilc Hussein, Mojca Štih Ferle: Večjezični Martin Krpan ali kako spodbuditi 
priseljence k ustvarjanju:  

• Andreja Duhovnik Antoni, mag. Barbara Olenik, Katja Milič in Alexia Kobal: Izzivi 
večjezičnosti v šolah obmejnega prostora na Primorskem 

• mag. Barbara Hanuš: Naj seže glas v deveto vas  

• mag. Danica Štumerger Novosel: Dobre prakse promocije bralne kulture v 
večjezikovnih in večkulturnih okoljih:  

• dr. Tina Bilban: Večjezičnost v evropskem kontekstu: Odmev s konference evropskih 
IBBY sekcij "Languages in Europe. Children reading in a multilingual environment"  

• Darka Tancer Kajnih: Okrogla miza  
 

 

Skupno število slušateljev: udeleženci, predavatelji, gostje: 163 
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MEDGENERACIJSKO BRANJE 
 

Programski sklop MG branje je zasnovala in ga vodi mag. T. Jamnik. Zaključna poročila se 
pripravljajo na šolsko leto, v pričujočem zajemu so vključeni podatki do 11. 2. 2020 
Po 5 srečanj: 1 skupina 
Moravče 
Po 4 srečanja: 2 skupini  
Oplotnica, Videm 
Po 3 srečanja: 5 skupin 
Dolenjske toplice, Gorje, Pivka, Radovljica, Renče 
Po 2 srečanji: 12 skupin 

Ilirska Bistrica, Juršinci, Kostanjevica, Maribor, Podbočje, Prevalje, Šmartno, Trebnje, Velenje, Veliki Gaber, 

Zadobrova, Žiri 

Po 1 srečanje: 17 skupin 

Brestanica, Bršljin, Gornji Petrovci, Griže, Hajdina, Kranj, Lesce, Mala Nedelja, Murska Sobota, Pesnica, Polje 

(LJ), Slovenske Konjice, Šempeter , Velenje, Vide Pregarc (LJ), Vinica, Žiri 

11. 2. 2020 je 37 skupin izvedlo 69 srečanj 
12. 1. 2020 je 32 skupin je izvedlo 49 srečanj, 
19. 12. 2019: 27 skupin je izvedlo 37 srečanj. 
V projektu je 41 MG skupin, ki v tem šolskem letu načrtujejo ok. 100 srečanj. 

MG POROČILO 2018/2019 
OBLIKE DELA 
VSEBINSKO POROČILO 

 
OŠ Veliki Gaber (14. november 2019) 

 
MEDIJSKI ODZIVI 

 
Področje Razvijanje in promocija bralne, knjižne in književne kulture: 
Gorenjski glas (2x), Bukla, Soboške novine, Večer, Burja - glasilo občine Komen, delo.si, 
Primorski dnevnik (2x), Glasilo Ljubljana, RTVSlo 1, Radio 1, STA (2x), www.rtvslo.si, Delo 
(2x), Slovenske novice, Dnevnikov objektiv, Novi tednik, Kranjske novice, Zarja/Jana, Svet 24, 
Štajerski tednik ...  
 

https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/MG-porocilo-18-19-ok1.pdf
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priloga-1-oblike-dela-ok.pdf
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/Priloga-2-vsebinsko-porocilo-ok2.pdf
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Področje Promocija kakovostnih slovenskih sodobnih mladinskih knjig: 
Primorski dnevnik (4x), RTV SLO 1, www.sta.si (2x), primorske.si, Večer, Radio 1, Naš čas, 
Dnevnik, Nedeljski dnevnik, www.siol.net, Dolenjski list, Gorenjski glas, Slovenske novice, 
Deželne novice, Zarja/Jana, Vestnik MS, www.rtv.slo.si ...   
Področje Bralnice s simpozijem: 
Primorski dnevnik (2x), RTVSlo, Rešeto (Ribnica), Posavski obzornik, Večer  
Področje Literarne prireditve: 
Primorski dnevnik (6x), Radio 1, RTV Slovenija, Novice Slovenske Konjice, Večer Koroška - 
priloga Večera, TV Celje, Novi glas, Odmevi - glasilo občine Loški potok.  
 
Opomba: našteti so samo "večji" mediji (veliko objav je po lokalnih glasilih, spletnih straneh 
VIZ-jev in kulturnih ustanov) . 

 
 

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 2019 razdelili skupaj okrog 33.000 knjig. 
 
 

VIRI FINANCIRANJA 2019 
JAVNI VIRI 
JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO 
URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT (ZRSŠ) 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 
SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
 
DRUGI VIRI (SPONZORJI, DONATORJI) 
TELEKOM SLOVENIJE 
HOFER 
ELEKTRO LJUBLJANA 
SVIZ SLOVENIJE 
CEEREF 
ABANKA 
DROGA KOLINSKA 
MIŠ ZALOŽBA 
MLADINSKA KNJIG ZALOŽBA (PODRAVKA) 
 
Častni pokrovitelj Bralne značke je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Gibanje Bralna značka je vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine pod oznako 2-00069. 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je član Slovenske sekcije IBBY. 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je član FELE (Federation of European Literacy Associations). 


