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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), Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. 
Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so:  

Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, SVIZ Slovenije, Ceeref, Abanka, Droga Kolinska. 
Pri posameznih projektih pa 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. 

 

Mladim bralkam in bralcem smo v okviru Bralne značke podarili  
že več kot 600.000 najboljših slovenskih mladinskih knjig.  

 
Ob izidu letošnje darilne knjige, ki je namenjena zlatim bralkam in bralcem, vas vabimo  

 

na novinarsko konferenco, ki bo v torek, 9. junija 2020, ob 11. uri  
  v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani 

(vhod s Cankarjeve ceste 20). 
 

Zlatim bralkam in bralcem – vsem mladim, ki so za bralno značko brali vseh devet let osnovne šole, 
  bomo letos podarili zbirko pesmi 

PESMI IZ GALERIJE Andreja Rozmana Roze, 
ki je nastala v sodelovanju Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in Narodne galerije. 

Knjigo je ilustriral Jakob Klemenčič, spremljevalna besedila pa so prispevali sodelavci Narodne galerije. 
 

Na novinarski konferenci bodo sodelovali predstavniki Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS,  
Narodne galerije in Telekoma Slovenije ter avtorji, ki bodo predstavili zbirko Zlata bralka, zlati bralec in 

letošnjo darilno knjigo. 
 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS  
bo s knjigami že sedemnajsto leto zapored nagradilo zlate bralke in bralce  

v Sloveniji, zamejstvu in slovenskem zdomskem prostoru. 
 

Prisrčno vabljeni! 

 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 

Marko Kravos, predsednik 
 

Dogodek bo potekal skladno z veljavnimi ukrepi Vlade RS in z upoštevanjem navodil NIJZ. 

Ker je število udeležencev dogodka omejeno, vas prosimo, da nam vašo prisotnost potrdite  
do ponedeljka, 8. 6. 2020, na info@bralnaznacka.si. 

 
 Zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo koronavirusa, letos žal ne bo osrednje zaključne prireditve za zlate 

bralke in bralce, ki je ponavadi potekala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.  
Bodo pa vsi zlati bralci in bralke darilne knjige prejeli na svojih šolah še pred koncem šolskega leta. 
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