Sporočilo za javnost
Od 8. septembra 2018 (mednarodni dan pismenosti) je v Sloveniji prvič potekal Nacionalni mesec
skupnega branja 2018 (NMSB 2018), ki smo ga zasnovali pobudniki projekta: 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, skupaj s partnerji akcije:
resorni ministrstvi in Andragoški center Slovenije ter Javna agencija za knjigo kot sofinancerka
komunikacijske akcije. Častna pokrovitelja akcije sta bila predsednik republike Borut Pahor in
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.
Ob zaključku Tedna otroka® se je prvi NMSB iztekel. Organiziranih je bilo kar 569 dogodkov, ki jih je
177 izvajalcev pripravilo po celi Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru. K branju in druženju
ob knjigi in s knjigo so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke in mladino, družine ter
odrasle, v tem mesecu je bilo izvedenih tudi nekaj strokovnih srečanj in posvetov.
Z veseljem vas obveščamo, da bomo skupaj brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru
nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta 2018. V spletnem
dogodkovniku lahko še vedno poiščete številne aktualne dogodke, ki bodo tudi v prihodnje spodbujali
skupno branje: https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018.
Dogodke lahko izvajalci še vedno vpisujejo v spletni dogodkovnik in tako še naprej prispevajo k
prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni.
Zemljevid izvajalcev, partnerjev in podpornikov, ki se gradi skozi NMSB 2018 in projekt Beremo
skupaj, predstavlja temelj izgradnje nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki je
eden od ključnih ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Zavedamo se
namreč, da bomo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le z nadaljnjim uspešnim
sodelovanjem vseh deležnikov.
Pomemben del skupne nacionalne promocije so plakati z ilustracijami osmih vrhunskih slovenskih
ilustratorjev, ambasadorjev NMSB 2018, ki bodo prav tako vabili k skupnemu branju vse do konca
2018. Njihovo sodelovanje je podprla tudi Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije, saj se vsi
skupaj zavedamo tudi pomena kakovostne ilustracije pri spodbujanju branja.

Vabimo vas, da še naprej berete skupaj z nami!

Izjava Irene Vižintin, učiteljice slovenščine in knjižničarke na OŠ Trnovo: Na OŠ Trnovo smo se
projektu NMSB pridružili z navdušenjem in brez oklevanja, saj se nam zdi spodbujanje k branju še
kako pomembno. Na kožo nam je bila pisana tudi možnost samostojnega soustvarjanja in oblikovanja
programa. Tako smo projekt zapeljali v smer medgeneracijskega druženja, saj verjamemo, da je
branje ena od najlepših priložnosti za skupno preživljanje časa, pa tudi krepitev medosebnih odnosov.
Otroci so v toplem zavetju svojih domov zgodbe brali skupaj s svojimi starši, babicami in dedki, pa tudi
s sestricami in bratci ter celo s tetami in strici, svoje misli pa v obliki besed in ilustracij strnili v
dnevnikih branja, ki smo jih ob teh priložnosti za njih ustvarili v knjižnici. V enem izmed razredov se
nam bodo bralci starejše generacije pridružili celo pri pouku. Priložnost sodelovanja v projektu smo

izkoristili tudi za to, da smo skupaj spoznavali delo ilustratorjev, saj je tokratni NMSB močno
ilustratorsko obarvan. V knjižnici bo tako do konca oktobra na ogled razstava ilustracij nekaterih
ambasadorjev projekta, ob koncu meseca pa bomo na naši šoli gostili tudi večkrat nagrajeno
ilustratorko Andrejo Peklar, ki je tudi ena izmed ambasadork NMSB. V času do njenega nastopa se
bomo v 3. razredih srečali z velikim številom njenih ilustracij in spoznali tehniko njenega ustvarjanja,
nato pa se še sami prepustili ustvarjalnemu duhu. Odziv tako otrok kot staršev je ob dogodku izredno
pozitiven.

