Pozdravljeni,
vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite pri nacionalnih projektih in akcijah na področju
bralne pismenosti in bralne kulture, ki jih sedaj že tretje leto spodbujamo medresorsko v
okviru Nacionalne mreže za bralno pismenost.
Vabimo vas k sodelovanju pri dopolnjevanju Dogodkovnika 2020: spletne aplikacije na
naslovu https://nmsb.pismen.si/, kjer omogočamo vpisovanje dogodkov po vsej Sloveniji ter
v zamejskem in zdomskem prostoru, ki različne ciljne skupine nagovarjajo k branju (literarna
srečanja, branja, promocijski dogodki …) – lahko so namenjeni zaprtemu krogu ali odprti za
vso javnost. Z dogodkovnikom skušamo vzpostaviti skupno mesto, t.i. bralni zemljevid, za
čim večje število raznovrstnih dogodkov za najširšo javnost. Hkrati želimo opozoriti na to, da
literatura, knjiga, branje še kako živijo v naših krajih in tudi zunaj naših meja. Tudi to
ozaveščanje lahko pripomore k širjenju boljšega odnosa slovenskih bralcev do branja in
seveda nakupovanja ter izposoje knjig ter pokaže slovenski politiki, da je branje za nas
ključnega pomena. Zato priporočamo, da vnašamo v dogodkovnik čim več dogodkov skozi
vse leto.
Dogodkovnik je neločljivi del Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB), ki smo ga
prvič uspešno izvedli leta 2018 in poteka vsako leto od 8. septembra (mednarodni dan
pismenosti) do konca Tedna otroka® v oktobru. Z NMSB spodbujamo branje kot vrednoto
pri vseh generacijah bralcev prek skupnega branja, z branjem povezanimi dogodki ter s
širjenjem, izposojo in nakupom knjig. S pripravami NMSB 2020, ki bo potekal od 8.
septembra do 11. oktobra, smo številni že pričeli – vabimo, da vse načrtovane dogodke že
najavite v dogodkovniku.
Od 8. septembra do konca tekočega leta vsako leto teče tudi intenzivna nacionalna
komunikacijska in plakatna akcija Društva Bralna značka Slovenije – ZMPS Beremo skupaj,
ki s prepoznavno celostno likovno podobo (ilustracije priznanih slovenskih ilustratorjev) še
dodatno informira najširšo javnost o pomenu in uporabni vrednosti branja, bralne kulture in
bralne pismenosti za posameznika in za družbo kot celoto.
V tem času številne ustanove pripravljamo seveda tudi druge bralnospodbujevalne akcije –
naš cilj je vse te dejavnosti čim bolj povezati, zlasti pa poskrbeti za njihovo promocijo ter
njihovo dostopnost najširši javnosti. Z dogodkovnikom smo deležniki bralne kulture bolj
povezani, vidnejši smo med seboj in predvsem tudi navzven.
V času koronavirusa so marsikatere dejavnosti zastale ali pa se preoblikovale. Enako velja
tudi za kulturo in znotraj nje za bralno kulturo, za dogodke, povezane z njenim širjenjem,
spodbujanjem branja in nenazadnje nakupovanjem knjig – k vpisovanju v dogodkovnik
vabimo tudi vse organizatorje spletnih dogodkov (branja, pogovori, virtualni knjižni
sejmi …). Vabljeni tudi k vpisu dogodkov, ki ste jih v letu 2020 že izvedli, saj si želimo, da
bi skozi dogodkovnik pridobili čim celovitejšo sliko dogajanja po vsej Sloveniji, ki so jih
spodbudile tudi za vse nas nove razmere v času pandemije. Poudariti želimo, da kultura
dviguje duha tudi v času krize, da je lahko v veliko oporo ne le izobraževanju, temveč družbi
kot celoti; kaže se tudi moč branja v izobraževalnem procesu: tiskano in virtualno leposlovje
dviguje duha in daje energijo; na spletu dosegljiva učna gradiva pa so ključno pripomogla k
poteku izobraževanja na daljavo v času izolacije.

Za morebitna vprašanja:
- glede dogodkovnika, se lahko obrnete na Aljo Verdenik, ACS: alja.verdenik@acs.si,
- glede NMSB in Beremo skupaj pa na Petro Potočnik:
beremo.skupaj.nmsb@gmail.com.
V imenu pobudnikov, partnerjev in organizatorjev vas lepo pozdravljam
Savina Zwitter
predsednica Bralnega društva Slovenije
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Seznam ostalih sodelujočih je na voljo na spletni strani https://nmsb.pismen.si/sodelujoci/

