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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 darilno slikanico Petra Svetine z ilustracijami
Ane Razpotnik Donati Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, ki je prvič izšla leta 2016 pri založbi Miš.
Darilne knjige za prvošolce 2017/2018 boste na šolo prejeli na začetku septembra. Želimo si, da bi jih po vsej Sloveniji razdelili na isti
dan, 18. septembra, in tako ob razdelitvi počastili 17. september, dan zlatih knjig, ki je tudi uradni začetek bralnega leta. Na
nekaterih izbranih osnovnih šolah bomo skupaj s podjetjem Hofer organizirali slavnostne podelitve slikanic ter prvošolcem omogočili
srečanja z mladinskimi avtorji. Zahvaljujemo se podjetju Hofer, brez katerega tako velika naklada slikanice ne bi bila mogoča.
Pri darilni knjigi za zlate bralce tudi v bralnem letu 2017/2018 upamo na podporo Telekoma Slovenije in si želimo, da nam bodo
skupna prizadevanja tudi tokrat uspela.



NASTOPI USTVARJALCEV
Zaključujemo s postopki za sofinanciranje nastopov v letu 2016/2017, sredstva bomo razdelili jeseni oz. najkasneje do konca leta
2017. 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 2018 (=nastopi v drugi polovici šolskega leta 2017/2018 in v prvi polovici šolskega leta 2018/2019). 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 2017 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
- 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 (naročilnica je dostopna tudi na domači strani BZ).

▪
▪


▪

▪

IZOBRAŽEVANJA
- V letošnjem letu organiziramo osrednji simpozij MENTORSKE PRAKSE. Simpozij bo potekal v torek, 21. 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. Mentorji in člani Bralne značke boste deležni posebnih popustov. Prijavnico z okvirnim
programom boste našli v prilogi.
- Organizatorji festivala Oko besede so že tradicionalno v svoj okvir vključili seminar Bralne značke. Tema letošnjega seminarja je
Primeri dobre prakse: V objemu besed (PBZ). Seminar bo potekal v četrtek, 21. 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.
- Seminar ob zaključku projekta V OBJEMU BESED (nosilec projekta: PEF UM v sodelovanju s FF UM; Društvo Bralna

značka Slovenije – ZPMS: partnerska organizacija) bo 13. oktobra na PEF UM.
▪

▪


▪

▪

- 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. V šolskem letu 2016/2017 smo Bralnice prenovili ter dodali nekaj predavateljev z
novimi aktualnimi temami.
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 2018
(=Bralnice v drugi polovici šolskega leta 2017/2018 in v prvi polovici šolskega leta 2018/2019).
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 18. septembra lahko na šolah prvošolcem razdelili knjige in tudi s tem
opozorili na pomen branja in Bralne značke. Vabimo vas, da nam predstavite svoje aktivnosti in odzive najmlajših – o njih bomo
poročali na spletni strani, v glasilu, na FB.
22.-26. november - Slovenski knjižni sejem: Tudi letos vabimo, da se sejma udeležite kot mentorji in da pridete skupaj z otroki na
prireditve in oglede, ki bodo namenjeni njim. Simpozij Bralne značke in podelitev priznanja zlata hruška sta že dva od dogodkov, ki

jih ne gre prezreti! O vseh podrobnostih, posebej zanimivih za mentorje in mlade bralce, vas bomo obveščali sproti – po elektronski
pošti in v spletnem Ostržku.

▪

▪
▪

PRIPOROČILNICA
V Priporočilnici, kjer predstavljamo najnovejše mladinske (tudi poučne) knjige, se je nabralo že lepo število prispevkov (več kot 200!),
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.
Pri nekaterih opisih lahko najdete tudi razne tematske sezname: ti so še posebej izpostavljeni na naši spletni strani, pri rubriki
PRIPOROČILNI SEZNAMI; PO TEMAH.



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.
Seznam razpoložljivih naslovov smo osvežili v letu 2016 in ga bomo še posodabljali. Na ogled vam ga ponujamo na naši spletni stran.



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 2017/2018 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 14. septembra 2017, v njej bodo na voljo knjige založbe Mladinska knjiga. O datumih naslednjih
akcij vas bomo sproti obveščali.


▪
▪

▪
▪

▪



IZOBRAŽEVALNA IN INFORMATIVNA GRADIVA
Spletna stran Bralne značke www.bralnaznacka.si: na njej boste lahko skozi vse leto našli pomembne informacije, ki se včasih izgubijo
na poti do vas.
Veseli nas, da vam je všeč in da se vam zdi uporabno naše spletno glasilo Ostržek. Ostržkov poštni predal je:
ostrzek@bralnaznacka.si.
Vabimo vas, da všečkate naš FB profil, kjer se lahko družimo tudi 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.).
Tudi letošnjo jesen vas vabimo, da naročite brezplačne zgibanke Otrok, branje, odrasli. Če jih potrebujete (za učitelje, starše, otroke
…), se oglasite, in vam jih bomo poslali. Besedilo najdete tudi na naši spletni strani v pdf postavitvi, tako da ga lahko natisnete tudi
sami.
ČLANSTVO V DRUŠTVU BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE - ZPMS
Prijazno vabljeni v Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS! (Pristopno izjavo lahko najdete na naši spletni strani, članarine za leto
2017 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 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
Domača stran Bralne značke: www.bralnaznacka.si (glej še: www.zpms.si)
O dogajanjih, povezanih z Bralno značko, vas bomo obveščali tudi na pričujoče naslove. Če bi želeli dodati ali spremeniti podatke
naslovnika/ov, vas prosimo, da nam to sporočite. Prosimo vas tudi, da nam zaradi nižanja stroškov obveščanja sporočite svoj
elektronski naslov.

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: Hofer, Telekom Slovenije, Elektro Ljubljana, BTC, SVIZ Slovenije, Ceeref, Luka Koper in Elektro Maribor, pri
posameznih projektih pa sodelujejo še drugi sponzorji in podporniki. Vsem se za podporo iskreno zahvaljujemo.
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

