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BRALNA ZNAČKA NA POTI V 63. LETO SPODBUJANJA BRANJA 
 
V preteklem bralnem letu je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS spodbujalo nove oblike sodelovanja, 
osrednja pozornost pa je bila namenjena tudi dolgoletnim mentorjem, s čimer smo zaključili praznovanje 
60. obletnice branja. 
 

Bralna značka doživlja ugled tudi v svetu, saj je bila počaščena z mednarodnim priznanjem. Vsa zahvala 
številnim predavateljem, ki v različnih državah širijo vedenje o naši enkratni Bralni znački!  
 

Letošnji seznam umetnikov, ki bi jih radi počastili, ni obsežen, a prepričani smo, da boste mentorji - tako 
kot doslej - znali motivirati - med motivacijo pa znali tudi počastiti nekatere pomembne obletnice 
ustvarjalcev. Včasih je užitek ponovno brati že prebrano delo - s tem pa počastimo tudi ustvarjalca. Naša 
mladinska književnost je z besedili in ilustracijami tako bogata, da smo lahko le ponosni na ustvarjalce, ki 
nas z branjem motivirajo za kulturno bogato življenje. 
 

In zdaj k stvari: 
19. februarja 2023 bo minilo 100 let, odkar se je poslovil pisatelj IVAN TAVČAR. Čeprav ni pisal izrazitih 
mladinskih del, ne bo nič narobe, če boste spoznali njegovo delo Cvetje v jeseni. Morda pa boste tudi videli 
film z enakim naslovom, saj se zaradi izvrstne igre uvršča med naše najboljše filme. 
 

Kadar slišimo za pisatelja FRANA MILČINSKEGA - 24. oktobra 2022 bo minilo 90 let od njegove smrti - se 
takoj spomnimo na njegove Butalce, ki so postali simbol omejenosti. Ne bo odveč, če se boste seznanili 
tudi z njegovim delom Ptički brez gnezda; delo je preživelo nešteto generacij bralcev; snov je avtor črpal iz 
poklica, saj je bil sodnik za mladoletne prestopnike.  
 

Pisatelj LOVRO KUHAR - PREŽIHOV VORANC - 10. avgusta 2023 bo 130-letnica njegovega rojstva - je 
napisal biser mladinske književnosti Solzice. Ne smemo pa pozabiti, da se je po njem imenovala prva bralna 
značka - PREŽIHOVA ZNAČKA. 
 

Prekmurje je v slovensko književnost bogato uvedel MIŠKO KRANJEC - 8. junija 2023 bo minilo 40 let od 
njegove smrti. V njegovem obsežnem ustvarjalnem opusu je tudi mladinsko delo - med najboljše sodi 
Mladost v močvirju, ne bo pa vam žal, če boste posegli po delu Povest o dobrih ljudeh, ki je doživelo tudi 
filmsko upodobitev. 
 

Svoje dni smo imeli tudi Kajuhovo bralno značko - v spomin na pesnika KARLA DESTOVNIKA KAJUHA. 19. 
decembra 2022 bo minilo sto let od njegovega rojstva. Vrh je dosegel v liričnih pesmih, nastalih v 
najhujših dneh naše preteklosti. 
 

Še kako je prav, da počastimo našega predsednika, pesnika MARKA KRAVOSA, mu 16. maja 2023 
čestitamo za 80-letnico rojstva in se mu tako zahvalimo za vse prizadevanje, ki ga vlaga v našo skupno 
ljubezen - BRALNO ZNAČKO! 
 

Pregled pa naj sklenemo z odličnim ilustratorjem - PETER ŠKERL bo 8. maja 2023 bo dočakal abrahama. 
Dobil je že vsa priznanja za svoje delo - a je še vedno vsako njegovo novo delo vredno priznanja! 
 
Spoštovani mentorji, dragi značkarji, naj bo veliko užitka ob spoznavanju mladinskih del! 

 
Jože Zupan, starosta Bralne značke 
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