“S knjigo v svet”
SEMINAR NA DALJAVO ZA UČITELJE SLOVENŠČINE V ČEZOCEANSKIH DRŽAVAH –
AVSTRALIJA, BRAZILIJA IN ARGENTINA
9. do 11. februar in 17. do 18. februar 2022
Petra Potočnik, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

SPLETNA STRAN BRALNE ZNAČKE:
https://www.bralnaznacka.si/sl/

Osnovne informacije o BRALNI ZNAČKI:
VSE-KAR-BI-RADI-VEDELI-O-BRALNI-ZNACKI-V-OS.pdf (bralnaznacka.si)

BRALNA ZNAČKA ZUNAJ SLOVENIJE:
https://www.bralnaznacka.si/sl/bz-zunaj-slovenije/

Izbori, seznami,
priporočila Bralne značke
• Pripravljeni so na podlagi strokovnega dela Pionirske, Centra
za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni
knjižnica Ljubljana.

• IZBORI KNJIG: pregledni priporočilni seznami, seznami po
ciljnih skupinah in zbirke, tematski seznami, nagrade za
mladinsko književnost.
• Vabimo vas, da si ogledate prenovljene pregledne sezname
knjig (posodoblja jih mag. Tilka Jamnik):
PREGLEDNI PRIPOROČILNI SEZNAMI
SEZNAMI PO CILJNIH SKUPINAH in TEMAH, ZBIRKE
TEMATSKI SEZNAMI

• Na spletni strani BZ najdete tudi vseskozi posodabljan seznam
• SLOVENSKIH NAGRAD ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST (ureja Petra Potočnik)
in
• priljubljen izbor UMETNIKI SEZONE (ki ga leta in leta pripravlja Jože Zupan).

Priporočilnica
• V Priporočilnici predstavljamo najnovejše dobre mladinske (tudi poučne) knjige.
Objavljenih je več kot 450 prispevkov o knjigah, ki so izšle v zadnjih letih. Večinoma jih pripravlja Tilka Jamnik.
• Izbor učiteljem in knjižničarjem lahko pomaga pri delu z učenci, družinam pa pri izboru knjig za otroke ali vnuke.
• Ob priporočilih boste povečini našli tudi spodbude za branje, uporabne za morebitno nadaljnje delo s knjigo in
motiviranje mladih bralcev.
• MNENJA BRALCEV
• Knjige, ki so predstavljene, lahko ocenite, zapišete pa lahko tudi svoje mnenje.
• Ocenjujejo in komentirajo lahko mentorji, mladi bralci in starši. (Komentarji niso javno objavljeni.)
• Vabljeni, da orodje preizkusite! Pred ocenjevanjem se je treba registrirati (oz. prijaviti, če ste že registrirani).
Posamezno knjigo lahko ocenite samo enkrat.
• Prosimo vas, da na Priporočilnico in Mnenja bralcev opozorite tudi mlade bralce in starše!

Medgeneracijsko branje
• Sodelovanje mladih in odraslih/starejših
bralcev.
• Morda bi organizirali kakšno obliko
medgeneracijskega branja?:
https://www.bralnaznacka.si/sl/medgeneraci
jsko-branje/
• Informacije: tilka.jamnik@bralnaznacka.si

Video vsebine
• YOUTUBE KANAL BRALNE ZNAČKE:
Na YouTube kanalu BZ je prosto dostopnih nekaj video
vsebin, ki jih lahko uporabite kot eno od oblik
motiviranja za branje.
• Ogledate si lahko Promocijski kratki film o Društvu
Bralna značka Slovenije – ZPMS, ki je jeseni leta 2020
prejelo nagrado Slovenske sekcije IBBY.

• Film je dostopen tudi v verziji z angleškimi podnapisi:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjUoT_vgSN4.
• OSREDNJA SLOVESNOST ob 60. obletnici Bralne značke:
POSNETEK PRIREDITVE.
• PRVI FESTIVAL BRALNE ZNAČKE: Posnetke si lahko
ogledate na FACEBOOKU: 1. FESTIVAL BRALNE ZNAČKE.

Gradiva v angleščini

• Gradiva, nastala ob pripravi na mednarodne knjižne sejme, ki so pred nami (Frankfurt 2023 in
Bologna 2024), so namenjena tudi predstavitvam na kongresih, izobraževanjih, … v tujini:
-

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

-

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

-

Strip o Bralni znački v angleščini (gradivo uporabljeno v projektu MEGA kviz (strip v slovenščini)

Marko Kravos: Poslanica v 12 zlogih

• Dvanajst pesnitev za odraslo publiko je nastajalo od marca
do maja 2020, v času prve karantene, ko nam je koronavirus
korenito spremenil življenje.
• Sproti smo jih objavljali na spletni strani in pošiljali po e-pošti
kot spodbudo članom društva, mentorjem in sodelavcem.
• POSLANICA V DVANAJSTIH ZLOGIH.
• PREVOD 5. ZLOGA V ANGLEŠČINO.
• PREVOD 5. ZLOGA V ITALIJANŠČINO.
• PREVOD 6. ZLOGA V FRANCOŠČINO.

Izobraževanja
BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO: Zaradi velikega zanimanja mentoric in mentorjev branja za krajša izobraževanja

"na daljavo" smo že v letu 2021 pripravili serijo (osmih) bralnih čajank, ki smo jih izvajali mesečno preko orodja
ZOOM. Z bralnimi čajankami nadaljujemo tudi v letu 2022.
Ker se bralne čajanke odvijajo preko zooma, so dostopne komurkoli.

Program čajank bo dostopen na tej povezavi: https://www.bralnaznacka.si/sl/izobrazevanje/bralne-cajanke-na-daljavo/
Prva bralna čajanka tega leta bo potekala v četrtek, 17. februarja 2022,
od 17. 00 do 19.00, pripravlja jo Boštjan Gorenc Pižama (priznan mladinski avtor in prevajalec), osrednja tema pa bo strip.
KNJIŽEVNOST V OBLAČKIH
Pregled sveže otroške in mladinske stripovske produkcije
Stripovske izdaje se v zadnjih letih množijo in pogledali bomo, katere so tiste, ki jih brez slabe vesti lahko priporočamo mladim bralcem. Skušali
bomo ujeti kakšnega striparja, da se nam pridruži pri debati, na koncu pa bomo premleli še kakšno idejo o rabi stripa v učilnici.

Vabljeni, da se nam pridružite!
Povezava do prve čajanke:
https://us06web.zoom.us/j/86866655329?pwd=NG9lalZRWldNSVhkWkRXL1FQZU0rQT09

Meeting ID: 868 6665 5329
Passcode: 138686

• Spremljajte tudi naša ostala izobraževanja.
• Kadar jih izvajamo preko zooma, so dosegljiva po
celem svetu.
• Morda vam pride prav zgibanka Otrok, branje,
odrasli.
Dostopna je na spletni strani:
https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/zlozen
ka-BZ-PONATIS-2021.pdf

Nastopi ustvarjalcev

• Koordiniramo obiske ustvarjalcev.
• SEZNAM AVTORJEV
• Morda katerega od avtorjev povabite
na srečanje na daljavo?
• Ali pa si z njim dopisujete?

Nacionalni mesec skupnega branja in Beremo skupaj
• Pobudniki in organizatorji Nacionalnega meseca skupnega branja s
sodelovanjem krepimo prepoznavanje pomena bralne pismenosti in
bralne kulture.
• Z NMSB se vključujemo v gradnjo nacionalne mreže za dvig bralne
kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem
zamejstvu in med Slovenci po svetu.
• Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS vsako leto NMSB podpre z javno
medijsko in plakatno komunikacijsko akcijo Beremo skupaj (finančno jo
podpira Javna agencija za knjigo RS).
• S pomočjo Andragoškega centra Slovenije je pobudnikom že v letu 2018
uspelo vzpostaviti odlično spletno stran s spletnim dogodkovnikom.
• Dogodkovnik ponuja informacije o različnih dogodkih s področja bralne
kulture in bralne pismenosti.
• Ustanova, ki se registrira (šola, vrtec, kulturno društvo, fakulteta, založba,
občina …), lahko vse dogodke s področja bralne kulture in bralne
pismenosti vpiše v dogodkovnik dogodek.
• Dogodke lahko v spletni dogodkovnik vpisujejo tudi slovenske skupnosti
izven Slovenije!
• Za vse je odprt ves čas, dogodke pa je mogoče vpisovati »za nazaj«.

MEGA kviz
PIONIRSKA – CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO
• Vabimo vas, da si ogledate Priročnike za branje kakovostnih knjig in Knjigometer, neprecenljiva orodja, ki jih za
spremljanje produkcije pripravlja MKL - Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo.
• Za otroke od drugega triletja naprej in odrasle je zagotovo primerno reševanje Slovenskih knjižnično-muzejskih
Megakvizov na spletu, v arhivu boste našli vsebine tudi za nekaj let nazaj: https://www.megakviz.si/novice/.
• Osrednja tema zadnjega MEGA kviza je Bralna značka: S knjigo v svet (Ob 60. obletnici Bralne značke).
Kviz lahko rešujejo mladi bralci in učitelji, starši, stari starši, družine, cele medgeneracijske skupine …
(Za reševanje se je treba najprej registrirati.)

https://www.megakviz.si/kviz/login?BackURL=%2Fkviz%2Fsezona-202021

Vabljeni k reševanju!

Splošne knjižnice
• Včlanite se v splošno knjižnico v Sloveniji!
Spletni vpis v knjižnico (vpis na daljavo):
https://plus.cobiss.si/opac7/rsu
• Pomembno: članarine za otroke in mlade do 18 leta NI!
• Informacije o splošnih knjižnicah v Sloveniji lahko poiščete na
portalu MREŽE SPLOŠNIH KNJIŽNIC:
https://www.knjiznice.si/uporabniki/mreza-knjiznic/
• BIBLOS
• Ponuja izposojo in prodajo e-knjig. Sodeluje z založbami in
knjižnicami.

• Za izposojo e-knjig v Biblosu morate biti vpisani v eno od splošnih
knjižnic (glej zgoraj).
• Kako si v BIBLOSU izposodite e-knjige s člansko izkaznico splošne
knjižnice: VIDEO NAVODILO.
• Prelistajte kakšno revijo ali drugo spletno gradivo:
mklj.si/gradivo/spletni-viri.

UPORABLJAJTE/PRIPOROČITE:

Portal Fran

Portal Franček

Lahko noč,
otroci

Radijske igre
za otroke

Digitalna
knjižnica
Slovenije

Čebelice

Lahkonočnice

Argeta Junior
dogodivščine

Priporočamo
• Center za slovenščino kot tuji in drugi jezik
• Sprehod po Narodni galeriji:
- zbirke

- video predstavitve
- virtualni sprehod po Narodni galeriji
• Kamra – digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin
• Obrazi slovenskih pokrajin - Spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu
• Register kulturne dediščine
• Slovenski filmski center – arhiv filmov, ki so na voljo na ogled

“S knjigo v svet”

info@bralnaznacka.si
www.bralnaznacka.si

