
 
 
 

 

Ljubljana, 6. september 2018  

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST  

 

 

ZAČENJA SE PRVI NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA  

BEREŠ? BEREM. BERIMO SKUPAJ!  

Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom 2018 (zaključek Tedna 
otroka®) bo v Sloveniji prvič doslej potekala akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2018 
(NMSB 2018), ki bo povezala vse, ki skrbimo za spodbujanje branja in bralne kulture, z namenom 
dviga bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in 
med Slovenci po svetu. Vabimo tudi vas, da berete skupaj z nami! 

V Sloveniji številne ustanove s področja bralne kulture in razvoja bralne pismenosti že desetletja 
pripravljamo različne programe in dejavnosti za otroke in mladino, za družine oziroma za vse generacije. 
V okviru prvega NMSB bomo predstavile skupno delovanje, ki bo prispevalo k boljšemu prepoznavanju 
pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočilo celovitejšo skrb za to 
pomembno področje.  

Zanimivi projekti in dogodki, ki jih v ta namen pripravljamo širom po Sloveniji, so objavljeni na spletni 
strani (https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/) Spletni dogodkovnik je zasnovan tako, da uporabnikom 
omogoča iskanje po različnih kriterijih (času, kraju, ciljni skupini …).  

Pomembno vizualno podporo projektu dajejo dela vrhunskih slovenskih ilustratork in ilustratorjev  
(prejemnikov nagrad, priznanj in plaket Hinka Smrekarja, podeljenih v okviru Slovenskega bienala 
ilustracije). Ilustracije so prispevali avtorji, ambasadorji NMSB 2018: Suzana Bricelj, Zvonko Čoh, 
Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Matija Medved, Andreja Peklar, Peter Škerl in Ana Zavadlav.  

Mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije, je na današnji novinarski konferenci 
predstavila korake, ki so vodili do organizacije te pomembne kampanje. »V majhni Sloveniji se veliko 
ustanov in posameznikov ukvarja z branjem. Tokrat se po večletnih prizadevanjih prvič v tako velikem 
številu povezujemo v mrežo. Posebej veseli smo, da so med podporniki tudi ustanove, ki se sicer 
ukvarjajo s popolnoma drugačnimi vsebinami, med njimi na primer Nacionalni inštitut za javno zdravje in 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Preverjeni rek »V slogi je moč« nas utrjuje v 
prepričanju, da bo letošnji projekt NMSB  prerastel v medresorski program,« je med drugim poudarila.  

Petra Potočnik, Društvo Bralna Značka Slovenije – ZPMS, nacionalna koordinatorka projekta 
NMSB, je izrazila zadovoljstvo, ker jim je s pomočjo Andragoškega centra Slovenije v tako kratkem času 
uspelo vzpostaviti odlično spletno stran s spletnim dogodkovnikom, s katerim vabijo vse ustanove, ki 
skrbijo za bralno kulturo in bralno pismenost, da se pridružijo NMSB 2018 z napovedjo svoje dejavnosti, 
programa ali projekta, ki ga bodo izvedli v času akcije. »Za vse nas je pomembno, da so informacije s 
področja bralne kulture zbrane na enem mestu. NMSB odlikuje tudi posebna celostna podoba, na podlagi 
katere se bo 8. septembra začela javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo 
skupaj, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS ter podpira Javna agencija za knjigo RS in bo 
trajala vse do konca leta,« je še povedala.  
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Mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije, je predstavil pomen vzpostavitve 

nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki so jo letos začeli graditi na Andragoškem 

centru Slovenije (ACS), in ob tem poudaril, da je NMSB odlična priložnost za prepoznavanje ključnih 

akterjev na tem področju. »ACS že vrsto let izvaja razvojno in raziskovalno delo v podporo razvoja bralne 

pismenosti in bralne kulture ter pismenosti v najširšem smislu, zato smo se mesecu skupnega branja 

pridružili z velikim strokovnim interesom. Rezultati raziskav so pokazali, da Slovenija razvojno zaostaja za 

drugimi državami OECD in EU na področju spretnosti odraslih. Več kot 400.000 odraslih je doseglo komaj 

spodnji prag spretnosti po rezultatih zadnje mednarodne raziskave PIAAC. V vseslovenski akciji NMSB 

2018 slutimo priložnost, da se na neformalen način v skupni akciji, s ciljem razvijanja bralne pismenosti in 

bralne kulture, povežemo akterji, ki sicer delujemo v okviru različnih resorjev in nimamo vzpostavljenih 

rednih oblik sodelovanja,« je med drugim izpostavil.  

 
Tjaša Urankar z Javne agencije za knjigo RS (JAK) je pozdravila začetek nacionalne akcije Beremo 
skupaj in NMBS. »Posebej smo veseli, da je prišlo do povezave različnih akterjev, ki se tako ali drugače 
ukvarjajo s knjigo in da se tej akciji pridružujejo tudi nekateri novi, ki skupaj z nami vstopajo v svet branja. 
Družinsko branje je temelj za razvoj prihodnjega bralca ter zadovoljnega posameznika, je temelj za 
uspešen razvoj naše družbe. Javna agencija za knjigo RS je letos objavila javni razpis, s katerim smo 
želeli spodbuditi nastajanje komunikacijskih projektov, ki bodo dvigovali zavest o pomenu branja, 
kupovanja knjig in ustvarjanja domače knjižnice. Akcija Beremo skupaj je sledila našim ciljem in si preko 
omenjenega javnega razpisa pridobila nekaj nujnih sredstev za pogon tako obsežne nacionalne akcije,« je 
med drugim poudarila.  
 
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je poudarila, da se Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
zaveda pomena vzpostavitve nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo in se v mrežo 
aktivno vključuje. »Temelje za takšno sodelovanje smo postavili tudi z  medresorsko delovno skupino, ki je 
pripravila predlog Nacionalne strategije za bralno pismenost. Naloga Vlade RS je, da podpira 
medresorsko povezovanje in vključevanje vseh odgovornih resorjev ter spremlja napredek na tem 
pomembnem področju. Bralna pismenost je eden ključnih elementov vključevanja državljanov v učinkovito 
in ustvarjalno, poklicno in družbeno delovanje,« je ministrica med drugim izpostavila.  
 
Minister Anton Peršak je pozdravil odlično skupno delovanje vseh ustanov in organizacij civilne družbe, 
ki se ukvarjajo z razvojem bralne pismenosti v Sloveniji, ki je pripeljalo do prve nacionalne kampanje 
NMBS 2018. Ob tem je povedal: »Ministrstvo podpira vsa prizadevanja za razvoj bralne kulture in 
izpostavlja zlasti odlično mrežo 58 splošnih knjižnic širom po državi. Te niso več samo zakladnice znanj, 
temveč so marsikje prerasle v osrednje centre kulturnega in izobraževalnega dogajanja. Ob začetku 
šolskega leta zato k vpisu v splošne knjižnice toplo vabim vse, še posebej pa otroke in mlade, za katere je 
vpis brezplačen. Branje seveda ni pomembno samo z vidika razvoja sposobnosti razumevanja različnih 
sporočil in pridobivanje informacij, temveč je samo po sebi ustvarjalno dejanje, ki vpliva na razvoj 
domišljije in spodbuja razvoj ustvarjalnosti bralca. Branje kakovostnega leposlovja širi izkustveni potencial 
bralca in ga na ta način usposablja tudi za preizkušnje v vsakdanjem življenju. Tudi zato je tako 
pomembno.«   
 
Pobudniki in organizatorji 
Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, 
Mariborska knjižnice, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, 
Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
 
Častna pokrovitelja akcije sta predsednik republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za 
UNESCO, aktivno pa se ji kot partnerja pridružujeta tudi obe resorni ministrstvi: Ministrstvo za kulturo in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoški center Slovenije. Sofinancer komunikacijske 
akcije je Javna agencija za knjigo RS. 
 
UNESCO je tudi letos ob mednarodnem dnevu pismenosti pripravil poslanico. Objavljena je na spletni 
strani NMSB.  
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Kot medijski podporniki so se odzvali tudi različni mediji, kjer bodo objavljeni prispevki o Nacionalnem 
mesecu skupnega branja 2018 (PIL, Pogled, portal Dobre zgodbe, Cicido, Ciciban, Bukla, Delo, 
Kekec, Radio Triglav Jesenice) in sponzor podjetje HOFER, ki bo v septembru v svojih poslovalnicah 
akcijo podprlo s prodajo kakovostnih knjig. 
 
  
Več informacij je dostopnih na spletni strani: https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/.  
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