28. avgust 2019
Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor je podelil listino o častnem
pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v torek, 27. avgusta, v Mestni knjižnici Kranj
slovesno izročil listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja
2019 predstavnikom pobudnikov in organizatorjev projekta. Listino o častnem pokroviteljstvu
sta v imenu ustanov pobudnic prevzela Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka
Slovenija - ZPMS, in Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.
Listino o častnem pokroviteljstvu so prejele naslednje ustanove pobudnice: 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.
Častno pokroviteljstvo predsednika razumemo kot priznanje za opravljeno delo in hkrati
zavezo, da s svojim poslanstvom spodbujanja branja za dvig bralne kulture in bralne pismenosti
nadaljujemo.
Že lani, ko smo Nacionalni mesec skupnega branja organizirali prvič, nam je k sodelovanju
uspelo privabiti številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji skrbijo za spodbujanje branja
in bralne kulture. Po vsej Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru je bilo organiziranih
več kot sedemsto dogodkov, ki so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke, mladino
in odrasle k branju, predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na kakšne načine informacije o
pomenu branja sporočati najširši javnosti. Letošnji nacionalni mesec skupnega branja, ki bo
potekal med 8. septembrom in 13. oktobrom, bo imel še močnejšo podporo.
Letos se pridružujemo tudi evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere:
www.europereads.com), ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi, z namenom, da bi
dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Cilj kampanje
je vsakemu državljanu dati možnost, da bi postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi.
Z Nacionalnim mesecem skupnega branja želimo dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in
pomembnosti branja kot aktivnosti, ki spodbuja k razmišljanju in krepi znanje, spomin in
koncentracijo, pomaga izboljšati zdravje, zmanjšuje stres ... Želimo si, da bi brale vse
generacije, da bi si ljudje knjige izposojali in jih kupovali. Spomniti želimo na odlično mrežo
splošnih knjižnic v Sloveniji, a tudi na pomen lastnih knjižnih zbirk, na pomen kupovanja knjig,
na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže ....

