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Pobudniki in organizatorji

• Pobudniki in organizatorji NMSB s sodelovanjem 
krepimo prepoznavanje pomena bralne pismenosti 
in bralne kulture na nacionalni ravni ter 
omogočamo celovitejšo nacionalno skrb za to 
pomembno področje. Z NMSB se vključujemo tudi v 
gradnjo nacionalne mreže za dvig bralne kulture in 
bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v 
slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.



Partnerji, sofinancerji in častna pokrovitelja



Vročitev listine o častnem 
pokroviteljstvu nad Nacionalnim 
mesecem skupnega branja 2018

• 16. julija 2018 je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik priredil 
sprejem ob vročitvi listin o častnem 
pokroviteljstvu ustanovam pobudnicam 
Nacionalnega meseca skupnega branja 2018. 

• Veseli nas, da je predsednik države prepoznal, 
kako zelo pomemben je dvig bralne kulture in 
bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji 
in zamejstvu.



Medijska 
podpora, 
podporniki, 
izvajalci

MEDIJSKI PARTNERJI:

Mladinska knjiga Založba: revija Cicido (priloga Pogled)

Mladinska knjiga Založba: revija Ciciban (priloga Pogled)

Mladinska knjiga Založba: revija PIL

Mladinska knjiga Založba: spletni portal Dobre zgodbe

Radio Triglav Jesenice

MEDIJSKI PODPORNIKI:

Andragoški center Slovenije: spletna stran, E-novičke ACS

Delo

National Geographic Junior 

Revija Bukla

Revija Kekec

RTV Slovenija

TAM-TAM

Zveza Prijateljev Mladine Slovenije: spletna stran E-novice

PODPORNIKI:

22 podpornikov na nacionalni ravni

21 občin

9 drugih podpornikov

IZVAJALCI:

184 izvajalcev (590 dogodkov)

http://www.mladinska.com/revije/cicido
http://www.mladinska.com/revije/ciciban
http://www.mladinska.com/revije/pil
http://www.dobrezgodbe.com/
http://www.radiotriglav.si/
https://www.acs.si/
https://enovicke.acs.si/
https://www.delo.si/
http://junior.si/
https://www.bukla.si/revija-bukla/
http://www.revije.si/kekec/
https://4d.rtvslo.si/
http://tam-tam.si/
http://www.zpms.si/e-novice/
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/sodelujoci/podporniki/
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/sodelujoci/izvajalci/


BEREMO SKUPAJ

• Javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija 
Beremo skupaj, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
ter podpira Javna agencija za knjigo RS. Akcija je trajala vse do 
konca leta. 

• Z akcijo smo dodatno podpirali promocijo branja, ozaveščali o 
pomenu branja, bralne pismenosti, bralne kulture, domače 
knjižnice ter branja kakovostne literature.



Ambasadorji NMSB

• Nacionalni mesec skupnega branja in akcijo Beremo skupaj 
odlikuje prav posebna celostna podoba. Pri promociji so se 
nam pridružili 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 (tako 
imenovani ambasadorji NMSB). Njihove ilustracije 
osredinjajo podobo spletne strani, na podlagi ilustracij pa 
je bilo pripravljenih tudi osem različnih plakatov, ki so bili 
razdeljeni šolam, vrtcem, splošnim knjižnicam, društvom in 
zvezam prijateljev mladine, zdravstvenim domovom, 
občinam ter centrom za socialno delo. Do konca leta 2018 
bodo plakati viseli tudi na plakatnih mestih družbe TAM-
TAM.

https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/sodelujoci/ambasadorji/


Spletni dogodkovnik

• Veseli smo, da nam je s pomočjo Andragoškega centra Slovenije v tako kratkem 
času uspelo vzpostaviti odlično spletno stran s spletnim dogodkovnikom. 
Vse ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo in bralno pismenost, vabimo, da se 
pridružijo NMSB 2018 z napovedjo svoje dejavnosti, programa ali projekta, ki ga 
bodo izvedli v tem letu. Za vse nas je namreč pomembno, da so informacije s 
področja bralne kulture zbrane na enem mestu. 

• Spletni dogodkovnik je zasnovan tako, da omogoča dostop do ponudbe za 
različne ciljne skupine. Ponuja informacije o različnih dogodkih s področja bralne 
kulture in bralne pismenosti, s poudarkom na skupnem branju, tako v ožjem 
okolju kot tudi na nacionalni ravni. Ustanova, ki se registrira (šola, vrtec, kulturno 
društvo, fakulteta, založba, občina …), lahko vpiše dogodek, ki ga bodo pripravili. 
Stran pa je namenjena tudi uporabnikom (staršem, družinam, starim staršem, 
strokovni javnosti …), ki iščejo primerne dogodke s področja bralne kulture.

https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/


Nekaj 
statističnih 

podatkov 
za leto 2018

• Skupaj potrjenih organizacij v NMSB 2018: 182

• Vpisanih različnih vsebinskih dogodkov: 619

• Vpisanih vseh izvedb dogodkov: 708

Dogodki po državah:

• Slovenija: 663

• Bosna in Hercegovina: 30

• Srbija: 8

• Avstrija: 5

• Italija: 1

• Madžarska: 1



Nekaj statističnih podatkov za leto 2018
• NARAVA DOGODKA:

• Predstava za otroke

• Literarna ekskurzija

• Bralni dogodek, predstavitev knjige, 
razstava

• Ogled knjižnice zaprtega tipa

• Aktivna gibalna delavnica

• Raziskovalna delavnica

• Zaključek bralnega projekta

• Promocija branja (večplasten dogodek)

• Predvajanje filma

• Bralno-ustvarjalno druženje

• Razstava, branje, kamišibaj, sejem, bralni 
kotički

• Predavanja, Kulturni dogodek, Razstava

• Gledališka predstava

• Spodbujanje bralne pismenosti med 
študenti

• Pogovor o knjigi

• Dejavnosti, ki povezujejo šport in literaturo

• Dostava knjig na dom

• Skupno branje poezije in literarno poustvarjanje

• Ogled prenovljene knjižnice, razstave, BZ

• Okrogla miza in delavnica

• Predstavitev knjige pred izbranimi slikami

• Televizijska oddaja

• Bralno-igralni dogodek

• Družinski festival

• Prireditev in srečanja z ustvarjalci

• Srečanje z Antje Damm, delavnica s slikanico Obisk

• S športom za knjigo

• Sprejem brucev

• Srečanje pisateljev

• Srečanje z ustvarjalko, razstava

• Klepet in delavnica z ustvarjalko Antje Damm

• Literarna čajanka

• Gledališka predstava za otroke …



Nekaj statističnih 
podatkov za leto 

2018

•EVALVACIJA:

 Vpisanih izvedb dogodkov: 708

 Izpolnjenih evalvacij: 464  (66 %)

 Udeležencev: 73.020 / ocena 

udeležencev: > 100.000



Nekaj 
statističnih 

podatkov 
za leto 2018

• EVALVACIJA; ODZIV ORGANIZACIJ
• Medijska pokritost je bila odlična. Vsekakor bomo še sodelovali.

• Projekt je zanimiv. S spremljanjem dogodkovnika lahko izvemo za številne 
dogodke branja, ki se dogajajo po Sloveniji. Poleg tega pa nam učiteljem in 
knjižničarjem ponuja številne ideje za naše delo.

• Dogodki so bili navdušeno sprejeti, otroci so res uživali. Učenci so sami 
predlagali, da bi med šolskim letom večkrat brali ali se učili v naravi. 
Dogodkovnik se mi zdi zelo uporaben, vidiš, kaj se dogaja drugje in tudi sam 
lahko dobiš kakšno idejo.

• Izjemen dogodek, ki dopušča prosto pot in ustvarjalnost vsaki organizaciji. 
Veselimo se ponovnega sodelovanja v naslednjem šolskem letu.

• Pohvalimo in podpiramo akcijo Nacionalni mesec skupnega branja, v kateri 
bomo zagotovo še sodelovali. Skupaj smo bili bolj slišani in prepoznavni. 
Promocijske vsebine (in tudi obrazci za vnos) so bili uporabni in pregledno 
pripravljeni. Hvala za skrb in pomoč. 

• Starši so zelo resno pristopili k branju. Udeležili so se srečanja. Prav vsak je v 
delu, ki smo ga prebrali našel neko zrno, ki mu je pomenilo iztočnico za 
pogovor z otrokom. Tak način dela jim je bil všeč in bomo s tem nadaljevali.

• Zelo  pozitiven odziv na dogodek. Učenci so uživali ob branju in končnem 
ustvarjanju.

• Dogodek je bil zelo uspešen. Vsi učenci šole so se z zanimanjem vključevali v 
dogodek. Veliko novega smo se skupaj naučili. Spoznali smo nove knjige.

• Motiviranost tako učiteljev kot učencev.

• Dober obisk; podpora akciji s strani lokalnih društev, organizacij, inštitucij.



• Letošnji, drugi Nacionalni mesec skupnega branja 2019, bo 
potekal od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 
13. oktobra (zaključek ®Tedna otroka).

• Uradni začetek NMSB 2019: 9. september 2019 - Posvet 
Bralnega Društva Slovenije Katerega spola so knjižni 
molji?

• Na posvetu se bo NMSB (na pobudo Bralnega društva 
Slovenije) pridružil evropski kampanji Evropa bere 
(EuRead). 

• Nov spletni naslov spletnega dogodkovnika: 
https://nmsb.pismen.si/

• Novi vnosi bodo omogočeni do 7. junija 2019.

• Sredstva za izpeljavo akcije NMSB 2019: Ministrstvo za 
kulturo, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, 
Andragoški center, Slovenska nacionalna komisija za 
UNESCO.

• Ponovno v načrtu plakatiranje, nekateri drugi načini 
promoviranja, dostopna gradiva na spletni strani, močna 
medijska pokritost, …

https://nmsb.pismen.si/


Napovedi 
dogodkov

• 4. aprila 2019 smo na Kulturnem bazarju že predstavili prve napovedi dogodkov:

Bralno društvo Slovenije
9. september 2019 – NACIONALNI POSVET KATEREGA SPOLA SO KNJIŽNI MOLJI?

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS 
17. september – DAN ZLATIH KNJIG
19. september – seminar BRANJE IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Mestna knjižnica Kranj
Akcija „KRANJCI SMO SE ZBRALI, DA BOMO SKUPAJ BRALI“

Slovenska sekcija IBBY
Bralnospodbujevalna akcija „KNJIGE NAM POMAGAJO, DA NE HITIMO“

Mestna knjižnica Ljubljana
25. oktober – okrogla miza „PODOBA BRANJA DANES – KNJIGA, BRANJE, MESTO“
Bralni projekt „SODOBNI SLOVANSKI ROMANI: PO NEVSKEM PROSPEKTU DO 
VLADIVOSTOKA“

Mariborska knjižnica
4. oktober – začetek cikla pogovorov „BRANJE ZA ŽIVLJENJE“
16. in 17. oktober – PRAVLJIČNI DAN S PRAVLJIČNO ŠOLO

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
25. – 27. september – kongres KNJIŽNICE – OBVLADOVALKE PODATKOV?



Napovedi 
dogodkov

Andragoški center Slovenije
SPLETNA STRAN ZA SPODBUJANJE RAZVOJA DRUŽINSKE PISMENOSTI V 
SLOVENIJI

Javna agencija za knjigo
Projekt „RASTEM S KNJIGO“

Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije
Projekt „ANATOMIJA KNJIŽNE ILUSTRACIJE“

Mestna občina Ljubljana
Bralni dogodek v Mestni hiši; k sodelovanju so vrtce in osnovne šole 
(ustanoviteljica MOL); program pripravljajo tudi v knjigarni Lutkovnega 
gledališča Ljubljana, na Vodnikovi domačiji Šiška in Živalskem vrtu Ljubljana

Šola za ravnatelje
Sodelovanje NMSB-ja na jesenskih posvetih ravnateljev

NUK
5. oktober – ČUKČEVE SOBOTE V NUK – Branje je razburljivo popotovanje

… 



Zaključek

• Vse vzgojno-izobraževalne zavode in splošne knjižnice vabimo, da se 
pridružite NMSB 2019 s kratko napovedjo dejavnosti, programov ali 
projektov bralne kulture, ki jih boste organizirali v tem letu.

• Eden od pomembnih ciljev NMSB je gradnja nacionalne mreže za 
bralno pismenost in bralno kulturo. Za vse nas je pomembno, da so 
informacije s tega področja zbrane na enem mestu – v dogodkovniku
in s tem tudi na skupnem zemljevidu bralne kulture. Nabor raznolikih 
projektov, namenjenih različnim ciljnim skupinam, je ključen tudi z 
vidika promocije in prenosa dobrih praks.

Vabimo vas, da berete skupaj z nami! 


