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POUDARKI 61. SEZONE BRALNE ZNAČKE 

 

   60 LET BRALNE ZNAČKE bomo obhajali delovno in slovesno, in to prav na vseh programskih področjih. Praznovanje smo že začeli s 
prvo novinarsko konferenco ob izidu Poslanice v 12 zlogih Marka Kravosa, ki smo jo imeli 16. julija v Tržaškem knjižnem središču. 
Poslanico s čestitkami predsednika pa so/ste v teh dneh dobili tudi prav vsi člani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.  

   BRALNA ZNAČKA V NACIONALNIH POBUDAH 
Beremo skupaj z Nacionalnim mescem skupnega branja 2020 (8. september-11. oktober 2020) 
Po dveh uspešnih izpeljavah Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB), ki ju je spremljala promocijska akcija Beremo skupaj, 
bomo pobudniki in soorganizatorji tudi letošnjo jesen pripravili številne dejavnosti, s katerimi bomo promovirali branje in 
povezovanje ob in s knjigami. Letos bo Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2020 potekal med 8. septembrom 2020 
(mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (do zaključka Tedna otroka®). 
Pozornost bomo po eni strani namenjali izjemni mreži splošnih knjižnic, po drugi pa poudarjali pomen domače knjižnice, ki ima velik 
vpliv na bralno pismenost in vzgojo bralcev za vse življenje. Kako pomembna je dostopnost do bralnih gradiv, smo se morda v celoti 
zavedli šele v času, ko so bile knjižnice in knjigarne zaprte. Tudi zato bomo posebej pozorni tako na mrežo knjigarn z možnostmi 
spletnih poti do knjig, kot na pomen dostopov do e-zbirk različnih bralnih gradiv.   
Na spletni strani https://nmsb.pismen.si/dogodki je odprt dogodkovnik, v katerega organizatorji vnašajo svoje dogodke. Vanj bodo 
vključeni vsi, z branjem in knjigami povezani dogodki – ne samo »v živo«, temveč tudi tisti v spletnih učilnicah, pogovori/druženja 
prek spleta, virtualni knjižni sejmi, prodajne akcije v spletnih knjigarnah in še in še – da bi dobili kar se da živahno in popolno sliko 
bralnega dogajanja po vsem slovenskem prostoru. Če ste sodelovali pri lanski skupni akciji in ste dogodke že vpisovali, se prijavite  z 
uporabniškim imenom in geslom, ki ga že imate. Vsi drugi se boste seveda lahko registrirali letos. Ne pozabite: spletni dogodkovnik 
je za vnose in načrtovanje bralnih dejavnosti »odprt« vse leto! 
Letošnjo podobo NMSB 2020 prispeva Javna agencija za knjigo Republike Slovenije iz projekta Radi beremo. Lahko si jo že ogledate 
na spletni strani: https://nmsb.pismen.si/. Vabimo vas tudi, da všečkate FB profil projekta. 
BEREMO SKUPAJ Z UNESCO ŠOLAMI 
K sodelovanju v NMSB 2020 ponovno vabimo ustanove, združene v UNESCO mrežo. Med vpisanimi dogodki teh ustanov bomo 
izbrali tri (1 x vrtec, 1 x OŠ, 1 x SŠ) najbolj smiselne, najbolje organizirane, izpeljane … . Izbrane ustanove bomo nagradili z nastopom 
ustvarjalca in knjižnimi nagradami za bogatitev knjižničnega fonda. 
V začetku septembra lahko tudi letos pričakujete promocijsko gradivo. 

   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 bodo prvošolci povabljeni k branju z darilnim ponatisom slikanice  
Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora z ilustracijami Kostje Gatnika (ponatis po izdaji MKZ). Darilne knjige za prvošolce 2020/2021 
boste prejeli na začetku septembra. 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 2020/2021 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 ponovno podarili bralne nahrbtnike s kakovostnim 
bralnim gradivom, s čimer bomo skušali posebej spodbuditi družinsko branje. Akcijo bo podprlo podjetje Atlantic Droga Kolinska.  

   BRALNE ČAJANKE 
V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali čajanke/srečanja z mentorji branja, ki bodo ob 60-letnici Bralne značke še posebej dragocena. 
Akcijo podpira Abanka. 

 NASTOPI USTVARJALCEV 
Zaključujemo s postopki za sofinanciranje nastopov v letu 2020, sredstva bomo razdelili najkasneje do konca leta 2020. Zaradi 
letošnje izredne situacije smo podaljšali rok za oddajo prošenj za sofinanciranje do 30. septembra 2020. V poštev za sofinanciranje 
pridejo vsi nastopi, ki jih boste lahko izpeljali v koledarskem letu 2020. »Veljajo« torej vsi nastopi, ki ste jih iz spomladanskih 
mesecev prestavili na jesen/zimo 2020. 
Prosimo pa vas tudi, da čim prej oddate vloge za sofinanciranje nastopov v programih Bralne značke v letu 2021, saj je vlog vedno 
več, kot je na voljo sredstev za nastope.  
Predlagamo tudi, da si seznam ustvarjalcev, ki jih priporočamo, ogledate na naši spletni strani. Podpirali bomo namreč predvsem 
nastope predstavljenih avtorjev. V šolskem letu 2019/2020 smo v ponudbo dodali kar nekaj novih imen. 

 MOTIVACIJSKO GRADIVO 
 Celostna podoba gradiv ostaja taka kot v preteklih letih. Za nakup do konca leta 2020 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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Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirajo: Javna agencija za knjigo RS, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu,  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ZRSŠ), Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. 

Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, SVIZ Slovenije, Ceeref, Abanka, Atlantic Droga Kolinska, Krka. 
Pri posameznih projektih pa sodelujejo še drugi sponzorji in podporniki. 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
 Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

 

 

▪ - 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 prijavljena v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 MIZŠ, 
v katalog KATIS in prinašajo po 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk bo NUJNA prijava preko sistema KATIS in upoštevanje 
vseh postopkov, ki jih prijava preko KATISA zahteva.    

▪ - Tema letošnjega jesenskega seminarja je BRANJE POD POVRŠJEM, potekal pa bo v četrtek, 24. septembra, v Murski Soboti. Okvirni 
program in prijavnica sta v prilogah (za tiste, ki se boste na seminar prijavili v sistem KATIS, dodatna prijava ne bo potrebna). Za 
podrobnejše informacije se lahko obrnete na Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS: Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali 
info@bralnaznacka.si. 

▪ - V letošnjem letu organiziramo osrednji simpozij pod naslovom 60 LET BRANJA POD POVRŠJEM. Simpozij bo potekal v torek, 24. 
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 (za tiste, ki se 
boste na seminar prijavili v sistem KATIS, dodatna prijava ne bo potrebna). 

▪ - Delavnično izobraževanje z naslovom POMEN VKLJUČEVANJA STARŠEV V BRALNI RAZVOJ OTROKA bo potekalo spomladi 2021, in 
sicer v dveh delih: 5. marca popoldan in 6. marca dopoldan. Prijavnico z okvirnim programom boste našli v prilogi (za tiste, ki se 
boste na seminar prijavili v sistem KATIS, dodatna prijava ne bo potrebna). 

▪ Opozarjamo tudi na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA?  
(DBZS – ZPMS sodeluje kot soorganizator), ki bo v torek, 8 septembra 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani. Program in e-prijavnica 
bosta objavljena 20. julija na spletni strani www.zrss.si. 

▪ 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 2021.  

 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. Tudi letos boste 17. septembra lahko na šolah prvošolcem razdelili knjige in tudi s tem 
tradicionalno opozorili na pomen branja in Bralne značke, na jubilejno 60 obletnico gibanja, tudi na tretji 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 340), 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. Novost: pripravili smo novo spletno orodje Ocenjevalnik - za knjige, ki so predstavljene v Priporočilnici, lahko tako po novem 
tudi glasujete: https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige/. Glasujejo lahko mentorji, mladi bralci in starši. Knjige je mogoče 
tudi komentirati, a komentarji v poskusni fazi ne bodo javno objavljeni. Vabljeni, da novo orodje preizkusite! Prosimo vas, da na 
Priporočilnico in Ocenjevalnik opozorite tudi mlade bralce in starše! 

       OSTRŽKOVA KNJIŽNA POLICA 
▪ Ponovno smo vzpostavili prodajo knjig (po znižanih cenah za mentorje in člane) na naši Ostržkovi knjižni polici! Zaenkrat so v 

ponudbi knjige dveh založb: Zala in Miš (ponudba Didakte v pripravi). 
   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. Tudi v letu 2020/2021 bo na posebej označenih knjižnih policah po ugodnih cenah moč najti 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 17. 
septembra 2020 in bo sestavni del povezovanja znotraj NMSB 2020 in Beremo skupaj.  

        IZOBRAŽEVALNA IN INFORMATIVNA GRADIVA 
▪ Spletna stran: www.bralnaznacka.si: na njej boste lahko 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 (Naročite jo lahko v Mariborski knjižnici, e-naslov: revija@mb.sik.si.). 
▪ Naročite brezplačne zgibanke Otrok, branje, odrasli. Če jih potrebujete (za učitelje, starše, …), se oglasite, in vam jih bomo poslali.  

 ČLANSTVO V DRUŠTVU BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS 
Prijazno vabljeni v Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS! (Članarine za leto 2020 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). Sodelujemo z društvi in zvezami prijateljev mladine po vsej 
Sloveniji in smo kot društvo 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). 
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