
 
 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2018 
 
Od 8. septembra 2018 (mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra 2018 (zaključek Tedna otroka®). 
 
Nacionalni mesec skupnega branja smo osnovali Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, 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, dejavno pa se ji kot partnerji pridružujemo tudi obe resorni ministrstvi: Ministrstvo za 
kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoški center Slovenije.  
 
S prvim Nacionalnim mesecem skupnega branja (NMSB 2918) želimo predstavili skupno delovanje, 
ki bo pripomoglo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na 
nacionalni ravni ter omogočilo celovitejšo nacionalno skrb za to pomembno področje.  
 
Z NMSB se vključujemo tudi v gradnjo nacionalne mreže, ki se na podlagi predloga Nacionalne 
strategije za razvoj bralne pismenosti vzpostavlja že v letu 2018.  
Dolgoročni cilj nacionalne mreže je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v 
Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. 
 
Nacionalni mesec skupnega branja bo imel prav posebno celostno podobo – pri promociji so se nam 
namreč pridružili nekateri vrhunski slovenski ilustratorji, nagrajenci Slovenskega bienala ilustracije: 
Suzana Bricelj, Zvonko Čoh, Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Matija Medved, Andreja Peklar, 
Peter Škerl in Ana Zavadlav.  
 
Organizatorji v sodelovanju s partnerji in podporniki (doslej že več kot štirideset) pripravljamo 
različne bralnospodbujevalne dogodke, po vsem slovenskem prostoru bodo potekale prireditve za 
otroke in mlade, za družine, za odrasle, za strokovne delavce idr.  
 
Več o NMSB 2018 boste našli v spletnem dogodkovniku na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018 in 
na spletni strani Bralnega društva Slovenije http://www.bralno-drustvo.si/. 
 

Vabljeni, da se pridružite NMSB 2018 z napovedjo in kratko predstavitvijo svoje dejavnosti, projekta 
ali programa, ki ga boste izvedli od 8. septembra do 8. oktobra 2018 kjerkoli v Sloveniji ali 
slovenskem kulturnem prostoru v  tujini:  
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/vnos/. 

 
Posebej bi opozorili na nekaj osrednjih dogodkov, ki jih pripravljamo pobudniki in organizatorji: 
 
Javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija BEREMO SKUPAJ 
  
V okviru NMSB 2018 se bo 8. septembra začela tudi javna medijska in plakatno komunikacijska 
nacionalna akcija Beremo skupaj, katere nosilec je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, 
sofinancer pa je Javna agencija za knjigo RS. Z akcijo, ki bo trajala do konca leta 2018, bomo dodatno 
podprli promocijo branja, ozaveščali o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture.  
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Bistveni del pojavljanja v javnosti bo temeljil na ilustracijah osmih vrhunskih slovenskih ilustratorjev, 
ambasadorjev NMSB 2018, na katerih sta upodobljena vsaj dva, ki skupaj bereta. Na podlagi ilustracij 
je pripravljenih osem različnih plakatov, ki bodo razdeljeni šolam, vrtcem, splošnim knjižnicam, 
društvom in zvezam prijateljev mladine, zdravstvenim domovom, občinam ... Do konca leta 2018 
bodo plakati viseli tudi na plakatnih mestih družbe TAM-TAM.  
 
Več o akciji Beremo skupaj najdete na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS:  
http://www.bralnaznacka.si/sl/nacionalni-mesec-skupnega-branja/. 
 
 
 

Nacionalni strokovni posvet Beremo skupaj, 10. septembra 2018 v Cankarjevem domu v Ljubljani 
 
Bralno društvo Slovenije bo mednarodni dan pismenosti 2018 pospremilo z nacionalnim 
strokovnim posvetom BEREMO SKUPAJ, ki ga namenjamo razvoju družinske pismenosti in bralne 
kulture v družini ter skupnemu branju v družini, knjižnici, vrtcu ali šoli, večgeneracijskem centru ... 
 
Posvet organiziramo v sodelovanju z ustanovami in strokovnjaki, ki že delujejo na tem področju. 
Skupaj želimo opozoriti na pomen nacionalne skrbi za razvoj družinske pismenosti in bralne kulture, 
pomemben cilj posveta pa je prav povezovanje. 
 
V programu posveta bodo številne ustanove in priznani strokovnjaki predstavili izsledke svojih 
preučevanj in raziskav na področjih družinske pismenosti in bralne kulture, predstavljeni bodo 
primeri dobre prakse od lokalne do nacionalne ravni, pokukali pa bomo tudi čez mejo in spoznali 
hrvaško nacionalno kampanjo spodbujanja branja najmlajšim Čitaj mi!. 
 
Vabljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, knjižničarji, uredniki, založniki, knjigotržci in 
vsi, ki delujete na tem področju, oziroma vsi, ki vas zanima ta tematika! 
Vabilo, program posveta, kratke opise programskih sklopov in prijavnico lahko najdete na: 
www.bralno-drustvo.si. Rok za prijavo je 6. september. 
 
Soorganizatorji posveta (po abecedi): Andragoški center RS, Cankarjev dom, Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Mestna knjižnica Kranj, Združenje splošnih 
knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 
Posvet sofinancira Javna agencija za knjigo RS. 
 
 
Dan zlatih knjig, 17. september 
 
17. septembra, na dan zlatih knjig, bo Društvo Bralna značka Slovenije ZPMS tradicionalno začelo 
bralno sezono. Ob tej priložnosti bodo v vrtcih, šolah, knjižnicah, pri društvih in zvezah prijateljev 
mladine … potekale številne bralne dejavnosti, skupaj poimenovane kar BRALNI MARATON (javna 
branja poezije, nastopi avtorjev, podarjanje/menjava knjig …). Pomemben del bralnih spodbud na 
nacionalni ravni je razdelitev darilnih knjig prvošolcem v Sloveniji, v zamejstvu in slovenskem 
zdomskem/izseljenskem prostoru, ki pomeni neposredno povabilo k družinskemu branju. Na šestih 
osnovnih šolah po Sloveniji in v zamejstvu bodo prvošolcem knjige podelili slovenski avtorji. Darilni 
knjižni program sofinancira Javna agencija za knjigo RS, podpirajo pa ga pokrovitelji in darovalci.  
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Seminar Bralna kultura mladih – slovenska kulturna dediščina, 27. september 2018 v Murski Soboti 
 
Vljudno vabljeni na seminar Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Bralna kultura mladih – 
slovenska kulturna dediščina, ki so ga organizatorji festivala Oko besede že tradicionalno vključili svoj 
okvir. Znotraj teme letošnjega srečanja bodo predstavljeni različni vidiki snovne in nesnovne 
dediščine: razvoj pisav, književnih motivov in avtorjev, ki so pomembno zaznamovali slovensko 
kulturo. 
Program je namenjen učiteljem, vzgojiteljem, mentorjem branja ... Izobraževanje je vključeno v 
sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19 MIZŠ, objavljeno v katalogu KATIS, in 
prinaša 0,5 točke za napredovanje. Za pridobitev točk je nujna prijava prek sistema KATIS. Program 
in prijavnico za seminar, ki bo 27. septembra v Murski Soboti, najdete tudi na spletni strani Bralne 
značke. Prijave zbiramo do vključno 21. septembra na info@bralnaznacka.si. 
 
 
Bralnospodbujevalna akcija v Evropskem letu kulturne dediščine, Slovenska sekcija IBBY 
 
Slovenska sekcija IBBY bo septembra spet opozorila na bralnospodbujevalno akcijo, ki jo je pripravila 
ob letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine in je namenjena kulturni dediščini Slovenije, še 
posebej Ivanu Cankarju. Z akcijo vabi k branju v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v splošnih in šolskih 
knjižnicah, knjigarnah, medijih idr., tako otroke in mladino kot odrasle in starejše; spodbuja zasebno 
branje oz. posameznike, skupine, javnost ...  
Izbor leposlovnih in poučnih knjig prinaša le nekaj naslovov in nekaj spodbud za branje; uporabite jih 
po svoji presoji, po željah in zanimanjih mladih bralcev, dejavnosti po branju vsekakor razvijajte po 
svoje. Seznam literature, ki se bo sproti dopolnjevala, najdete 
na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/gradiva/.  
Branje literature s tega seznama povežite z Evropskim letom kulturne dediščine, Dnevi evropske 
kulturne dediščine 2018 ter nacionalnim Tednom kulturne dediščine (od 22. 9. do 6. 10. 2018) – več 
informacij najdete na http://www.zvkds.si.  
 
 
KRANJCI SMO SE ZBRALI, DA BOMO SKUPAJ BRALI, od 1. do 6. oktobra v Kranju 
 
Mestna občina Kranj in Mestna knjižnica Kranj bomo v sodelovanju s partnerji organizirali različne 
dejavnosti, ki so povezane z branjem. Potekale bodo v tednu med 1. in 6. oktobrom. K branju bomo 
spodbudili prebivalce lokalne skupnosti (otroke, mladino, družine, odrasle, strokovno javnost …) in s 
skupnimi močmi pokazali, da brez branja nam živeti ni. 
Informacije o dogodkih najdete na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018. 
 
 
Strokovno posvetovanje STANDARDI IN KNJIŽNICE, 27. in 28. september v Mariboru 
 
27. in 28. septembra bo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije v Mariboru organizirala strokovno 
posvetovanje z naslovom STANDARDI IN KNJIŽNICE. V sklopu dogodka bodo predstavljena tudi 
Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice 2018–23, ki jih je v letošnjem letu sprejel 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost in večinoma gradijo na knjižnici kot spodbujevalki bralne 
kulture in bralne pismenosti.  
 
 
BRANJE ZA ŽIVLJENJE – dan predavanj, 5. oktober v Mariborski knjižnici v Mariboru 
 
5. oktobra bo Mariborska knjižnica v Mariboru pripravila večer z naslovom BRANJE ZA ŽIVLJENJE. Na 
osrednjem mariborskem dogodku v NMSB želimo izpostaviti pomen branja za posameznika in 
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družbo. Gostili bomo Marka Juhanta, specialnega pedagoga za motnje vedenja in osebnosti, ki ima 
dolgoletne izkušnje z delom z otroki, in dr. Igorja Saksido, literarnega zgodovinarja in univerzitetnega 
profesorja, sicer pa izvedenca za slovensko mladinsko književnost. Z ambasadorjema branja, ki vsak s 
svojega vidika vrednotita njegov pomen, se bo pogovarjala dr. Sabina Fras Popović. Udeležba na 
dogodku je brezplačna. 
 
 
Povabilo k povezovanju bralne kulture in športa 
 
Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez smo se ob podpori Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport dogovorili, da se ob prvem Nacionalnem mesecu skupnega branja 2018 (NMSB 
2018), še posebej pa ob Evropskem tednu športa 2018 (ETŠ 2018), povežemo in pripravimo skupne 
dogodke v vzgojno-izobraževalnih zavodih, splošnih knjižnicah in športnih društvih, ki jih namenimo 
povezovanju bralne kulture, športa in gibanja. 
 
Več informacij o skupnem povabilu ter izbor kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig s športno 
tematiko za otroke in mlade, od predšolskega obdobja do konca srednje šole, pa tudi za družine, 
pedagoške in strokovne delavce v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, športnih društvih: »Branje je za 
duha to, kar je telovadba za telo.« Pripravili so ga v Mestni knjižnici Ljubljana, Pionirska – center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo, najdete na https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/gradiva/. 
 
Rastem s knjigo 2018 
 
Vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu pismenosti, je uradni začetek nacionalnega 
projekta spodbujanja bralne kulture med mladimi Rastem s knjigo. Izvaja ga Javna agencija za knjigo 
RS v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, z osnovnimi šolami 
s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami ter z osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu; ob podpori in sodelovanju s predstavniki 
Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, MKL, Pionirske – centra za 
mladinsko književnosti in knjižničarstvo, Zavoda RS za šolstvo, Združenja splošnih knjižnic, Sekcije 
šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije, Društva slovenskih pisateljev. 
 
V šolskem letu 2018/19 poteka projekt Rastem s knjigo OŠ 2018 za učence 7. razredov osnovnih šol 
že trinajstič, Rastem s knjigo SŠ 2018 za dijake 1. letnikov srednjih šol pa devetič.  

Za osnovnošolce je letos izbrana knjiga pisateljice Avtobus ob treh Nataše Konc Lorenzutti, MIŠ 
založba, za srednješolce pa knjiga Noben glas pisateljice Suzane Tratnik, Beletrina.  

Več o nacionalnem projektu Rastem s knjigo na http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/. 
 
 
Pot knjige 
 
Pot knjige je naslov potujoče razstave o tem, kdo vse je vpleten v nastanek knjige in kaj pri tem dela. 
Razstava v stripu je delo Žige X. Gombača in Davida Krančana. Pripravljena je na dvanajstih plakatih. 
Primerna je za vrtce, osnovne pa tudi za srednje šole. En izvod razstave ima Bralno društvo Slovenije, 
drugega Javna agencija RS za knjigo. Razstavo si lahko brezplačno izposodite na šole, v knjižnice in 
druge kulturne ustanove.  
Za obisk razstave v vaši ustanovi se je mogoče dogovoriti po e-pošti: 
savina.zwitter@gimb.org (izvod Bralnega društva Slovenije) ali 
tjasa.urankar@jakrs.si (izvod Javne agencije za knjigo RS). 
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Poslanica generalne direktorice UNESCA Audrey Azoulay ob mednarodnem dnevu pismenosti 2018 
 
Objavljena bo najpozneje 5. 9. 2018 na spletni strani Bralnega društva Slovenije (http://www.bralno-
drustvo.si/) in v rubriki Gradiva Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 
(https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/gradiva/). 
 
 
 

Vabimo vas, da tudi vi berete skupaj z nami! 
 
 

Več in »vse« o dogajanju v NMSB poiščite v spletnem dogodkovniku na: 
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018 
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