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Če se z višav kluba Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer poteka letošnje strokovno srečanje
ter občni zbor Bralnega društva Slovenije (dalje BDS), ozremo na iztekajoče se mandatno
obdobje, ni težko ugledati množice dogodkov, preko katerih se je uresničeval program BDS
(http://www.bralno-drustvo.si/o-drustvu/). Seveda se vse to ni zgodilo samo po sebi, potrebno
je bilo zavzeto delo najaktivnejših članic, ki jim izrekamo javno zahvalo. Ni jih potrebno
poimensko našteti, ker jih vsi poznamo, veseli pa smo, da je njihovo delo opazila tudi širša
javnost in nekaterim izrekla priznanja, kot smo lahko brali tudi na naših spletnih straneh,
čeprav žal njihov trud pri BDS ni bil posebej izpostavljen, pa tudi med predlagatelji nismo
bili.
Prenova spletnih strani BDS je eden uspehov v tem mandatu, čeprav bi bilo potrebno še
marsikaj izboljšati. Uspelo nam je pridobiti zavzetega in sposobnega skrbnika ter najeti
dodaten prostor na spletu. Ključno je, da se lahko vsakdo prijavi, oziroma naroči na
brezplačno prejemanje novic. Tako bo samodejno obveščen o vsaki spremembi na spletni
strani in istočasno prejel povezavo, tako da bo lahko že s preprostim klikom prebral, kaj je
novega in ne bo obremenjeval svojega poštnega predala. Vsem je omogočeno tudi sporočanje
svojih zamisli in predlogov. Nekaj smo jih prejeli, najaktivnejši so tudi objavili poročila in
obvestila, vendar menimo, da je tega sodelovanja še vedno premalo. Pozabljamo, da je
društvo po svoji naravi prostovoljno združenje posameznikov s podobnimi interesi, ki jih lažje
uresničujejo v skupni organizaciji. Ta pa nima nobene čarobne paličice, s katero bi se
uresničile zamisli posameznikov, pa če so še tako genialne. Ideje je pač treba oblikovati in
preveriti, potem pa jih moramo sami uresničiti s sodelavci, ki si jih pridobimo.
Tega v desetletjih delovanja BDS ni bilo malo, kot je razvidno iz kronologije, ki jo je
pripravila Silva Novljan in je dostopna preko povezave http://www.bralnodrustvo.si/?s=kronologija&submit=I%C5%A1%C4%8Di. Tudi sedaj je veliko sodelovanja s
sorodnimi ustanovami, saj so članice BDS sodelovale na Knjižnem sejmu, Kulturnem bazarju,
Besednih postajah Filozofske fakultete, Sejmu akademske knjige Liber.ac, Strokovnih sredah
Mestne knjižnice Ljubljana, Mednarodnemu simpoziju pripovedovanja Parzival Slovenija,
Pripovedovalskem festivalu Pravljice danes, Simpoziju o poeziji Pesem, boginja, zapoj,
Posvetu o lahkem branju, ARS-ovem forumu o branju, strokovnem posvetovanju Nova
postbralna generacija, povezujemo se tudi s Slovensko sekcijo IBBY, društvom Bralna
značka, če naštejemo le nekaj tistih, o katerih lahko beremo na naših spletnih straneh.
Nekatera prizadevanja pa so žal obstala, kot npr. spremljanje primerov dobre prakse, čeprav
ta še vedno nastaja, poteka in se razvija, kot bomo videli tudi na današnjem strokovnem
srečanju.
Omenim naj še, dejavnost naših podružničnih društev: Bralno društvo za Dolenjsko, Belo
krajino in Posavje ( predseduje mu Jože Zupan), Bralno društvo Primorske (predsednica
Nadja Mislej Božič) ter Celjsko podružnico Bralnega društva (predsednica dr. Tanja Jelenko).
Želeli bi, da bi svojo dejavnost uspeli predstaviti tudi danes kljub časovni stiski, sicer pa si
bomo ogledali njihove spletne strani.
Srčika delovanja BDS je strokovno srečanju, ki poteka vsaki dve leti in mu pravkar sledimo.
Letos ima naslov Tudi mi beremo : Različni bralci z različnimi potrebami. Letos ga nismo
mogli organizirati točno na mednarodni dan pismenosti 8. septembra, ker je bila včeraj

nedelja, kot vedno pa je pri založbi Zavoda za šolstvo izšel zbornik, del gradiva pa je letos
prvič dostopen tudi na spletnih straneh.
Poleg tega znanja, ki si ga pridobivamo s študijem, raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami,
in ga širimo v svojem okolju na strokovnih posvetovanjih, v delavnicah, na predavanjih,
konferencah, specialnih seminarjih, s publiciranjem ipd., je za BDS zelo pomembna
mednarodna aktivnost. Društvo je od leta 1996 član Mednarodne bralne zveze (International
Reading Association – IRA), od leta 1995 je aktivni član njenega Evropskega komiteja za
mednarodni razvoj (Mednarodna bralna zveza – International Development in Europe
Committee, IDEC in član FELA). Člani društva se aktivno je udeležujejo mednarodnih
konferenc in se vključujejo v izobraževalne programe, vendar se morajo sami znajti pri
pokrivanju stroškov. Prihodnje leto bo BDS soorganizator tridnevnega mednarodnega
srečanja International Reading Association v Ljubljani.
Ob tem je bilo potrebno postoriti še množico bolj ali manj zahtevnih in obsežnih, predvsem pa
nadležnih zadev, ki so potrebne, da društvo lahko deluje. Registrirali smo spremembe
društvenega statuta, izpolnjevali razne obrazce, da smo se prijavljali na različne razpise, pisali
in pošiljali prošnje za pomoč na vsemogoče naslove in se dogovarjali za sodelovanje z
različnimi subjekti, si pošiljali e-pisma v velikosti kakšnega giga bajta, sodelovali na internih
organizacijskih sestankih itd.
To bi bil kratek povzetek treh področji:
– širjenju bralne kulture v domačem prostoru;
– mednarodne povezave;
– organizacijska opravila za delovanje društva samega.
Žal niso bila upoštevana predsednikova opozorila, da v tako kratkem času, kot je predviden v
okviru tega posvetovanja, ni mogoče podati izčrpnejšega in natančnejšega poročila. Zaradi
tega je morda ostala izpuščena kakšna dejavnost, okoliščina, razhajanja, nesporazumi,
problemi, neizkoriščene priložnosti našega društva, vendar se o tem lahko naknadno
pogovorimo.
Zaključujem s spoznanjem, da se v iztekajočem se mandatnem obdobju dejavnost društva ni
skrčila in da niso nastale nove težave. Morda tudi zato, ker društvo deluje praktično brez
denarja in razen računovodkinje, vzdrževalca spletne strani ter današnjih referentk nihče ne
prejema nobene nagrade, vsi sodelujemo povsem volontersko. Vsem, ki ste pri tem pomagali,
se v imenu članstva zahvaljujem.
Poročilo je bilo sprejeto brez pripomb na občnem zboru v klubu Cankarjevega doma v
Ljubljani, dne 9. septembra 2013.
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