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BRALNA ZNAČKA AKTIVNO DELUJE V NACIONALNIH POBUDAH
Beremo skupaj z Nacionalnim mescem skupnega branja 2018 (8. september-8. oktober 2018)
Na pobudo Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne
knjižnice Kranj, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY, Združenja splošnih knjižnic, Mariborske knjižnice in Mestne
knjižnice Ljubljana bomo letos združili moči v prvem Nacionalnem mesecu skupnega branja, ki bo trajal od 8. septembra 2018,
mednarodnega dneva pismenosti, do 8. oktobra 2018, zaključka Tedna otroka®. Želimo si, da bi v tem mesecu sodelovali in se
povezali vsi, ki v Sloveniji in zamejstvu skrbimo za spodbujanje branja in bralne kulture, pristojna ministrstva, zavodi, uradi in
agencije, vzgojno-izobraževalni zavodi, visokošolske zavodi, kulturne ustanove, splošne knjižnice, založbe, knjigarne …, nevladne
ustanove z različnih področij, ki v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, starejše in družine oz. delujejo
medgeneracijsko, ter vsi strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi generacijami.
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS bo NMSB podprlo z javno medijsko in plakatno komunikacijsko akcijo Beremo skupaj, ki bo
podpirala naša skupna prizadevanja pri širjenju zavesti o pomenu branja, bralne pismenosti, bralne kulture. Začela se bo z
Nacionalnim mesecem skupnega branja (NMSB) ter se bo intenzivno dogajala vse do izteka leta. Partner in sofinancer javne
komunikacijske akcije je Javna agencija za knjigo RS. Častna pokrovitelja akcije sta predsednik republike Borut Pahor in Slovenska
nacionalna komisija za UNESCO, aktivno pa se ji kot partnerji pridružujemo tudi obe resorni ministrstvi: Ministrstvo za kulturo in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoški center Slovenije, ki skrbi za spletno podporo NMSB18:
https://pismenost.acs.si/. Vabimo vas, da si spletno stran ogledate in jo uporabljate. Za vse nas je posebej zanimiv »spletni
dogodkovnik« ki udeležencem in izvajalcem omogoča širjenje in dostop do informacij o različnih dogodkih in dejavnostih s področja
bralne kulture (za otroke, za družine, za odrasle, za strokovne delavce …) po vsej Sloveniji. Vabimo vas, da vanj vpišete vse dogodke,
povezane z branjem in bralno kulturo, ki se bodo v tem mesecu odvijali v vašem VIZ-u. (To je npr. odlična priložnost, da se pohvalite z
bralnimi maratoni, ki jih pripravljate ob začetku bralnega leta bralne značke, s knjižnimi razstavami, obiski ustvarjalcev, z dogodki, ki
jih pripravljate, da svoje otroke, mlade, njihove odrasle vabite v svet branja …😊) Seveda pa vas vabimo tudi k uporabi dogodkovnika
za načrtovanje svojih dejavnosti. Nacionalni mesec skupnega branja bo obeležil naša skupna prizadevanja, ki bodo pod geslom
Beremo skupaj tkala niti bralne kulture še naprej, v mrežo trajnostnega razvoja.
Del komunikacijske akcije Beremo skupaj so PLAKATI, ki temeljijo na 8 ilustracijah vrhunskih slovenskih ilustratorjev, ambasadorjev
NMSB18. Pošiljamo vam jih hkrati s knjigami za prvošolce. Če si želite, lahko dodatne izvode naročite tudi v priloženi NAROČILNICI.



ZBIRKA ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC
Z veseljem vam sporočamo, da nam je ponovno uspelo pripraviti darilne knjige prav za vse prvošolčke v Sloveniji ter otroke v
slovenskem zamejskem in zdomskem prostoru. Letos bomo otroke povabili k branju z darilnim natisom slikanice Anje Štefan z
ilustracijami Marjance Jemec Božič Kotiček na koncu sveta, ki je prvič izšla leta 2005 pri Mladinski knjigi.
DISTRIBUCIJA DARILNIH KNJIG za prvošolce 2018/2019 SE ZAČENJA V NASLEDNJIH DNEH in se bo predvidoma zaključila v prvi
polovici septembra. Želimo si, da bi jih po vsej Sloveniji razdelili na isti dan, 17. septembra, na dan zlatih knjig, ki je tudi uradni
začetek bralnega leta. Na šestih izbranih osnovnih šolah bomo skupaj s sponzorjem organizirali tudi slavnostne podelitve slikanic ter
prvošolcem omogočili srečanja z mladinskimi avtorji. Zahvaljujemo se podjetju HOFER, brez katerega tako velika naklada slikanice in
z njo povezani dogodki ne bi bili mogoči.
Pri darilni knjigi za zlate bralce tudi v bralnem letu 2018/2019 upamo na podporo Telekoma Slovenije in si želimo, da nam bodo
skupna prizadevanja tudi tokrat uspela.
BRALNI NAHRBTNIKI
Izjemno zadovoljni smo, da bomo v letošnjem Tednu otroka® vsem vrtcem podarili bralne nahrbtnike s kakovostnim bralnim
gradivom, s čimer bomo skušali posebej spodbuditi družinsko branje. Akcijo bo podprlo podjetje Droga Kolinska.
MEDGENERACIJSKO BRANJE
Z velikim veseljem nadaljujemo projekt Medgeneracijsko branje, ki ima vedno večje zaledje bralcev. Vabilo k sodelovanju v prilogi.
NASTOPI USTVARJALCEV
Zaključujemo s postopki za sofinanciranje nastopov v letu 2017/2018, sredstva bomo razdelili jeseni oz. najkasneje do konca leta
2018. Ker je želja vedno več kot je finančnih sredstev, vas prosimo, da čim prej oddate vloge za sofinanciranje nastopov v programih
Bralne značke v letu 2019. Prednost boste kot ponavadi imeli: šole in vrtci zunaj večjih centrov, ustanove za otroke s posebnimi
potrebami ter seveda društva in zveze prijateljev mladine. Prosimo vas tudi, da si seznam ustvarjalcev, ki jih priporočamo, ogledate na
naši spletni strani. Podpirali bomo namreč predvsem nastope predstavljenih avtorjev.
MOTIVACIJSKO GRADIVO
Celostna podoba gradiv ostaja taka kot v preteklih letih. Za nakup do konca leta 2018 priznavamo naročnikom 10 % popusta.
Naročanje bo potekalo kot običajno:
- preko društev in zvez prijateljev mladine – NAROČILO POSREDUJTE NJIM v skladu z medsebojnim dogovorom (društvom in zvezam
prijateljev mladine priznavamo 10 % popust); ALI
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- tam, kjer društev ni oz. ste se dogovorili drugače: neposredno pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS. Naročilnico pošljite na
naslov Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS po klasični ali elektronski pošti (dostopna je tudi na domači strani).
IZOBRAŽEVANJA
Vsa tri spodaj navedena nacionalna izobraževanja so vključena v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19 MIZŠ,
vpisana so v katalog KATIS in prinašajo po 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk je NUJNA prijava preko sistema KATIS!!!
- Organizatorji festivala Oko besede so že tradicionalno v svoj okvir vključili seminar Bralne značke. Tema letošnjega seminarja je
BRALNA KULTURA MLADIH – SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA, potekal pa bo v četrtek, 27. septembra, v Murski Soboti. Program in
prijavnica sta v prilogah. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS po klasični ali
elektronski pošti. Naslov: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali info@bralnaznacka.si.
- V letošnjem letu organiziramo osrednji simpozij pod naslovom KNJIGE KOT KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNA DEDIŠČINA V
KNJIGAH. Simpozij bo potekal v torek, 20. novembra, na dan odprtja Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Ljubljani,
udeleženci pa boste seveda spet povabljeni tudi na slovesnost ob odprtju. Vabimo vas, da si rezervirate čas. Prijavnico z okvirnim
programom boste našli v prilogi.
- Delavnično izobraževanje z naslovom POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV V BRALNI RAZVOJ OTROKA bo potekalo v dveh delih, 8.
marca popoldan in 9. marca dopoldan 2019.
Bralnice: tudi letos nadaljujemo s tradicijo izobraževanj, ki jih lahko naročite »na dom«: za mentorje bralne značke in druge (tudi
starše!), ki otroke in mlade spodbujate k branju. Kot doslej se je treba za natančno vsebino predavanja/delavnice vsakokrat
dogovoriti z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS in s predavateljem. Ponovno bomo iskali možnosti za sofinanciranje Bralnic,
zato vas prosimo, da čim prej oddate vloge za leto 2019.
DOGODKI
17. september, dan zlatih knjig – uradni začetek bralnega leta. Dnevu zlatih knjig v čast tradicionalno poteka po Sloveniji vrsta
prireditev, povezanih z branjem in knjigami. Letos boste 17. septembra lahko na šolah prvošolcem razdelili knjige in tudi s tem
tradicionalno opozorili na pomen branja in Bralne značke, ob tem pa tudi na prvi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga
promoviramo pod geslom Beremo skupaj. Vabimo vas, da nam predstavite svoje aktivnosti in odzive najmlajših – o njih bomo
poročali na spletni strani, v glasilu, na FB.
PRIPOROČILNICA
V Priporočilnici, kjer predstavljamo najnovejše mladinske (tudi poučne) knjige, se je nabralo že lepo število prispevkov (okrog 250), v
katerih so predstavljene dobre knjige, ki jih boste lahko ponudili v branje svojim učencem, otrokom ali vnukom. Pri nekaterih
prispevkih boste našli tudi spodbude za branje, ki jih boste lahko uporabili za morebitno nadaljnje delo s knjigo in motiviranje mladih
bralcev. Prosimo vas, da na Priporočilnico opozorite tudi mlade bralce in starše!
Prispevki so dosegljivi na naši spletni strani.
OSTRŽKOVA KNJIŽNA POLICA
Že leta 2012 smo ob podpori nekaterih slovenskih založb pripravili ponudbo kakovostnih knjig s posebnimi popusti za vrtce in šole, ki
izvajate bralno značko, ter mentorje. Še dodatnih ugodnosti ste seveda deležni člani Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS. Z
Ostržkovo knjižno polico skušamo nekoliko ublažiti finančno stisko pri nakupu knjig, o kateri nam poročate. Z izborom knjig in
oblikovanjem cen želimo doseči, da vam bodo najbolj dostopne prav najboljše knjige.
KAKOVOSTNE KNJIGE V HOFERJEVIH TRGOVINAH
Z jesenjo se nadaljuje sodelovanje Bralne značke s podjetjem Hofer na področju knjižnega programa, ki ga ponujajo v svojih
trgovinah. Tako bo v letu 2018/2019 predvidoma v treh akcijah na posebej označenih knjižnih policah po ugodnih cenah moč najti
samo kakovostne knjige slovenskih založb za otroke in mladino, ki so izšle v zadnjih letih. Pri izboru izhajamo iz Priročnikov MKL,
Pionirske. Prva akcija se bo začela 20. septembra 2018 in bo sestavni del povezovanja znotraj NMSB18 in Beremo skupaj. O datumih
naslednjih akcij vas bomo sproti obveščali.
IZOBRAŽEVALNA IN INFORMATIVNA GRADIVA
Spletna stran Bralne značke www.bralnaznacka.si: na njej boste lahko vse leto našli pomembne informacije, ki se včasih izgubijo na
poti do vas.
Vabimo vas, da všečkate naš FB profil, kjer se lahko družimo malce manj formalno in kjer objavljamo tudi fotografije in poročila z
dogodkov, povezanih z Bralno značko.
Tudi letos naši strokovni sodelavci objavljajo besedila o branju v različnih publikacijah, namenjenih mentorjem in širši publiki. Naj vas
posebej opozorimo na revijo Otrok in knjiga, revijo za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih
medijev (Naročite jo lahko v Mariborski knjižnici, e-naslov: revija@mb.sik.si.).
Vabimo vas, da naročite brezplačne zgibanke Otrok, branje, odrasli. Če jih potrebujete (za učitelje, starše, otroke …), se oglasite, in
vam jih bomo poslali.
ČLANSTVO V DRUŠTVU BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS
Prijazno vabljeni v Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS! (Pristopno izjavo lahko najdete na naši spletni strani in v priponki,
članarine za leto 2018 ni.) Zakaj bi se včlanili? Člani lahko neposredno vplivate na delo Društva, poleg tega pa članstvo prinaša tudi
posebne članske ugodnosti (za začetek znižanje kotizacije za seminar in simpozij Bralne značke, popuste pri partnerskih
društvih/organizacijah) ter dodatne ugodnosti pri nakupu knjig v Ostržkovi knjižni polici). Seveda sodelujemo z društvi in zvezami
prijateljev mladine po vsej Sloveniji in smo kot društvo tudi člani Zveze prijateljev mladine Slovenije.
INFORMACIJE O BRALNI ZNAČKI
Naši podatki: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana; tel: 01/430 05 57, 01/430 05 58; e-naslov:
info@bralnaznacka.si ; www.bralnaznacka.si (glej še: www.zpms.si)
Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirata Javna agencija za knjigo RS in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, SVIZ Slovenije in Ceeref.
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

