NAJAVA DOGODKA
2. september 2020

Vabilo medijem na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in
bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA? ob mednarodnem dnevu pismenosti
Spoštovani,
ob mednarodnem dnevu pismenosti vas vabimo na nacionalni medresorski posvet na področju bralne
kulture in bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA?, ki bo potekal v torek, 8. septembra 2020 v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
Posvet, ki ga organiziramo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo,
Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka
Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, je namenjen
skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture.
Pri pripravi in izvedbi posveta sodelujejo vsi pomembni deležniki na področju bralne pismenosti in
kulture, ki so združeni v nacionalni mreži za bralno pismenost, katere nosilec je Andragoški center
Slovenije.
V dopoldanskem delu so predvidena predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne
pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske
pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov,
dobrih praks ter podpornega okolja. Organizatorji posveta želimo s posvetom prispevati k povezovanju
vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na tem področju, hkrati pa spodbuditi
zavedanje o pomenu branja na vseh področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …).
Predvsem vas vabimo na uvodni, plenarni del, ki bo potekal od 9.00 do 9.30 v Linhartovi dvorani, na
katerem bodo svoje misli o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture strnili mag. Savina Zwitter,
predsednica Bralnega društva Slovenije, Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije –
ZPMS, Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za
šolstvo, dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in Damir Orehovec, državni
sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja
2020 (NMSB 2020), ki ga prirejamo tretjič in bo trajal vse do 11. oktobra.
Letos je v okviru projekta posebna pozornost namenjena izjemni mreži splošnih knjižnic, po drugi strani
pa poudarjamo pomen domače knjižnice, ki ima velik vpliv na bralno pismenost in vzgojo bralcev za vse
življenje. Kako pomembna je dostopnost do bralnih gradiv, smo se morda v celoti zavedeli šele v času,
ko so bile knjižnice in knjigarne zaprte. Tudi zato bomo posebej pozorni tako na mrežo knjigarn z
možnostmi spletnih poti do knjig, kot na pomen različnih dostopov do e-zbirk različnih bralnih gradiv.
Pobudniki in organizatorji projekta NMSB smo 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. Projekt podpirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Javna
agencija za knjigo RS, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Zavod RS za šolstvo in Andragoški
center Slovenije.

Pri izvedbi Nacionalnega meseca skupnega branja ne moremo mimo sponzorjev, donatorjev in
podpornikov: HOFER, Krka, d.d., Novo mesto, Pošta Slovenije, Europlakat, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstvo za obrambo, Narodna univerzitetna knjižnica, Tedni vseživljenjskega
učenja in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ter medijskih sponzorjev Delo, Večer, Primorske
novice, Gorenjski glas, Bukla, Ciciban, Cicido in PIL. Še posebej se zahvaljujemo za sodelovanje RTV
Slovenija, ki bo NMSB 2020 podprla s promocijo na nacionalnem radiu in televiziji ter na svojem
spletnem portalu MMC RTV Slovenija.
V prilogi vam pošiljamo celoten program posveta.
Več o projektu NMSB 2020 na spletni strani https://nmsb.pismen.si/.

Vljudno vabljeni!
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