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Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 

 

Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirajo: Javna agencija za knjigo RS, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu,  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ZRSŠ). 

Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, Orbico, Krka, SVIZ Slovenije. 
Pri posameznih projektih sodelujejo še drugi sponzorji in podporniki. 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

 
 
 

 

 
OSREDNJI SIMPOZIJ BRALNE ZNAČKE (8 ur) 

OTROK IN KNJIGA 
22. november 2022  

(Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška 4) 
 

Simpozij bo tudi letos potekal v času Slovenskega knjižnega sejma (ki bo letos na Gospodarskem razstavišču)  

https://knjizni-sejem.si/, v soorganizaciji Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in Mariborske knjižnice.  

Vsebinsko ga je zasnovala Darka Tancer-Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga. 

Program je sestavljen tako, da bo z izborom predavateljev in tem predstavil pestro vsebino revije Otrok in knjiga, ki 

letos obeležuje 50 let izhajanja. 

Ta edina slovenska strokovna revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih 

medijev je bila ustanovljena z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot enakovredno področje 

preučevanja znotraj literarne vede. Njena ciljna publika so vzgojitelji, učitelji, knjižničarji, literarni zgodovinarji in 

kritiki, uredniki, prevajalci in ustvarjalci mladinske književnosti. 

Revija Otrok in knjiga je bila med pobudniki za ustanovitev večernice, nagrade za najboljše izvirno slovensko 

otroško/mladinsko literarno delo preteklega leta, in Slovenske sekcije IBBY (mednarodnega združenja za uveljavljanje 

mladinske književnosti). 

VSEBINA SIMPOZIJA 

 

50 LET REVIJE OTROK IN KNJIGA 

Darka Tancer-Kajnih, urednica revije Otrok in knjiga, bo uvodoma predstavila zgodovino, cilje in današnji pomen 

revije Otrok in knjiga v slovenskem ter mednarodnem prostoru. 

ZVOČNOST V POEZIJI 
dr. Juan Cruz Igerabide Sarasola, baskovski pesnik, pisatelj in literarni teoretik, bo v svojem prispevku razmišljal o 

razvoju in pomenu zvočnosti v poeziji. 

PISATELJICA ELA PEROCI IN NAŠ ČAS 

mag. Darja Lavrenčič Vrabec, vodja Pionirske – Kompetenčnega centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo in 

urednica Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, se bo v prispevku Pisateljica Ela Peroci in naš čas 

osredotočila na letošnje leto Ele Peroci, opozorila bo na različne aktivnosti, povezane s pisateljičinim jubilejem, in 

izpostavila pomen njenega literarnega dela.  
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PREVOD KOT ORODJE GLOBALIZACIJE IN INTERNACIONALIZACIJE 
dr. Barbara Pregelj, doktorica literarnih ved in pridružena profesorica na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi 
Gorici, prevajalka, urednica in založnica, bo v prispevku Prevod kot orodje globalizacije in internacionalizacije 
razmišljala o pomenu prevodov za slovensko literaturo, vzpostavljanje slovenske kulture in internacionalizacijo 
slovenske mladinske književnosti.           

HOP MED KNJIGE, HOP ČEZ PRAG 
dr. Gaja Kos, raziskovalka mladinske književnosti, kritičarka, publicistka, urednica, pisateljica in prevajalka, bo v 

prispevku Hop med knjige, hop čez prag iskala odgovore na vprašanje, kako oz. s kakšnimi knjigami k branju povabiti 

otroke, ki so bolj kot nad knjigami, navdušeni nad športom, gibanjem in praktičnim raziskovanjem sveta in obratno – 

s kakšnimi knjigami pognati v gibanje zaprisežene knjižne molje. Predavanje bo pospremljeno s konkretnimi bralnimi 

namigi.    

SODOBNA SLOVENSKA ILUSTRACIJA IN DANIJEL DEMŠAR 

Tatjana Pregl Kobe, umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, pisateljica, pesnica in esejistka bo predstavila 

sodobno slovensko ilustracijo in še posebej Danijela Demšarja, aktualnega Smrekarjevega nagrajenca za življenjsko 

delo. 

DANIJEL DEMŠAR - POGOVOR 

Maja Logar, bibliotekarska specialistka z bogatimi delovnimi izkušnjami na področju knjižnične dejavnosti in 

mladinske književnosti, bo vodila pogovor z ilustratorjem Danijelom Demšarjem. Sogovornika povezuje večkratno 

sodelovanje v različnih projektih.  

PETER SVETINA - POGOVOR 

Simpozij bomo zaokrožili s pogovorom med dr. Petrom Svetino, dvakratnim (tudi letošnjim) finalistom za 

Andersenovo nagrado, najprestižnejše mednarodno priznanje na področju mladinske književnosti, in Darko Tancer-

Kajnih, ki se po 38 letih poslavlja od urednikovanja revije Otrok in knjiga. 

 

Simpozij bo povezovala dr. Sabina Fras Popović, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici 

in članica uredništva revije Otrok in knjiga. 

 

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 MIZŠ, v katalog 

KATIS, in prinaša 0,5 točke za napredovanje. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA 

prijava preko sistema KATIS. 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
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