BRALNA ZNAÈKA - Ob 60. obletnici prve podelitve v Prevaljah

PREVALIE

- Gibanje

Bralna znaòka

navdihuje ljudi iz generacije v generacijo,
da berejo, da berejo sloverske knjige in
da na ta naèin postajajo uswarjalne osebnosti, ki se izraZajo v materinem ieziku; je

na vòerajénji slovesnosti ob 60letnici
prve podelitve bralnih znaèk na Prevaljah
dejal predsednik republike Borut Pahor.

Prevalje so ob tei priloZnosti kot prve
prejele naziv mesto bralne znaéke.

Predsednik Pahor je v nagovoru
povezal posebnost Slovenije in Slovencev, to je kulturni praznik (8. februar)
kot drZavni praznik, in bralno znaèko,
ki je po njegovih besedah v 60 letih postalo gibanje, ki navdihuje. Ob obletnici
je predsednik òestital vsem mentorjem
branja, ki po njegovih besedah predano

in

Prevaljam,
kjer so pred 60 leti

prviè podelili
bralne znaèke

je vÈeraj
predsednik druitva
Marko Kravos
(drugi z desne)
podelil naziv
mesto bralne
znaèke; med
tistimi, ki so

v nebo spustili
60 balonèkov, je bil

tudi predsednik
republike Borut
Pahor (spodaj
drugi z leve)

zvesto skrbijo za gibanje bralne

kulture takov Sloveniji kot med Slovenci
èez mejo in po svetu. >Slovenci smo se

NEBOJSATEJICJSTA, F8

oblikovali skozi kulturo, dosegli wojo
drZavnost in zdaj moramo na to svojo
posebnost, zlasti na wojo kulturno posebnost, zelo zrelo in odgovorno paziti.
Tudi na ta naèin, da predajamo to skrb,
to odgovornost na najbolj Zlahten naèin

niku DruÈtva Bralna znaèka Slovenije
Marku Kravosu podelil òastno pokrovi-

ì

teljstvo nad dogodki ob 60Jetnicibralne
znaòke, ki so napovedani vse do konca
leta. Pahor je dejal, da z woòeno listino
izraZa wojo hvaleZnost, hvaleànost drZave in ljudi nad pomembnim poslanstvom

gibanja Bralna znaèka zLelio,naj gaz
enakim zanosom opravlja.io naprej.
Zupanu obóne Prwalje Maticu Tasièu pa sta prèdsedniciZveze prijateliev
mladine Slovenije (ZPMS) Darja Groznik
in predsednik druÉtva Marko Kravos podelila naziv oz. plaketo mesto bralne
znaèke, ki so ga Prevalie prejele kot prve.
Mesto v MeZiÈh dolini, nedaleè od seveme

meje z Avstrijo, namreè velja za rojstni
kraj bralne znaòke, saj sta bila pobudnika
profesor slovenskega jezika na prevaljski
osnovni óoli Stanko Kotnik in pisatelj
Leopold Suhodolèan, takrat tudi ravnatelj
osnovne óole. Prvo znaòko, ki seie takrat
imenovala PreÍihova znaèka, so na Prevaljah podeliti 22.maia 1961. Podeliwe se
je udeleàil nrdi pisatelj France Bevk.
Tasiè je v nagovoru izPostavil, da ie
prevaljska.osnovna Éola imela v vseh
Sestih desetletjih zelo pomembno vlogo
pri ohranjanju >te slovenske kulturne
dediÉòine<. Kot najpomembnej5e obòinsko darilo bralni znaèki ob f)-letnici pa
je napovedal
dtlo osrednjega slovenskega muzeja bralne znaèke v okviru
Parka Jezero, za katerega upajo, da bodo
pridobili tudi ewopska sredswa iz sklada
za obnovo po epidemiji
Darja Groznik je gibanju Bralna

ZPMs,zagotovila, da mu bo ZPMS tudi
prihodnje trdno stala ob strani. TriaÈki
pesnik in pisateli, predsednik DruÈtva
Bralna znaèka Marko Kravos pa je med
drugim spomnil, da so vèasih ob zahodni
slovenski meji morali slovenske knjige
skrivati v èebeljih panjih, s èimer se je
navezal tudi na vèerajÉùji wetovni dan

v

rekel branje je sreèa, branje je veselje in
branje je znanje. In tega se 3e danes
drÈim. Vedno, kadar preberem kakéno
knjigo in odkrivam nove wetove, sem
zelo sreèen. Vedno, ko kakÈno knjigo
preberem do konca, sem zelo vesel, ker
io potem dolgo nosim s sabo. ln znanja
vam, kot veste, lahko se zgodi karkoli, ne
more nihèe weti,<< pa ie na Prevaljah
deial sin zaèetnika bràhé znaèke,

ObprisotnostiBoruta
tuhorja je Marko Kattos

PrevaljamNefrl naziv
mestobralneznaéke
èebele. >Literahrra,

knjig, dogodki, kot

og

hodnost,< ie dejal Kravos'
>Polde Suhodolóan ni bil samo oce,
ampak je bil tudi moj prvi mentor In 5e

pis"-Q

Primoà Suhodolèan.

Ob 60-letnici bralne znaèke bo na
Prevaljah,

prihodnje
v soboto o
znaèke. Na Éoli, $er se je pred 60 leti vse
zaèelo, pa so postavili razstavo Zgodo'
vinski preglcd Bralneznaéke skozi íolsko
kroniko OS Frania Goloba Prevalie.Prdseilnika Pahoda in ostale goste so tu Pozdravili dati bralci, to je tisti uèencr, ki so
znaèko prejeli vsako leto Éolanja: z rgimi
in s èlani Solskega zbora je ob zakljuèku

spu*il 6() belonovzbralnimi sporoóll Fo ozavsako
obiska tudi Pahor v nebo

