ŠEST OBČIN PREJELO NAZIV BRANJU PRIJAZNA OBČINA
Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS že petič
podeljujejo nazive slovenskim občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi, bralni pismenosti in
kulturi.
(Grosuplje, 3. december 2021) Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za
kulturo so na Ta veseli dan kulture, že peto leto zapored, podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv,
ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture,
so tokrat prejele občine: KOZJE, LENDAVA, RIBNICA, MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, TRBOVLJE in
VODICE.
Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem
obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte na tem
področju. V letošnjem letu je komisija naziv za nadaljnja tri leta potrdila 12 občinam: BREŽICE,
DOLENJSKE TOPLICE, DOMŽALE, GROSUPLJE, HRASTNIK, HRPELJE-KOZINA, JESENICE, MEDVODE,
SLOVENSKE KONJICE, ŠMARTNO PRI LITIJI, TRŽIČ in ZREČE.
Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal
z namenom, občine spodbuditi k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da z zavestnim načrtovanjem,
oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti
in bralne kulture med prebivalci RS. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko
zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe,
še bolj pa je pomembno, tudi z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti.
Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu
povedala: »Občine, ki so pridobile naziv, prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od
strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi dokumenti na
področju kulture, kjer ima vse, kar je povezano s knjigo, posebno mesto. Občine so se tvorno vključile
v oblikovanje dejavnosti na področju spodbujanja branja in podpore knjigi kot partnerji in zavezniki
tako v sodelovanju s knjižnicami, kot tudi samostojno in v povezavi z drugimi ustanovami pri razvoju
različnih projektov, dejavnosti in dogodkov. Z aktivnostmi za spodbujanje branja izboljšujejo bivanjsko
raven svojih prebivalcev na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju ter jim omogočajo, da
kakovostno preživljajo čas, krepijo družinske vezi, se izobražujejo, raziskujejo in se povezujejo med
seboj. Zavedanje o pomenu branja pa ni samo produkt tega posebnega časa, ampak je, sodeč po
predstavljenih programih, del identitete lokalne skupnosti in s tem narodne zavesti.«
Dogodek ob podelitvi nazivov, ki ga organizira Združenje splošnih knjižnic,na Ta veseli dan kulture v
letu 2021 gosti Ministrstvo za kulturo in v njegovem imenu je občine, prejemnice naziva, takole
nagovorila državna sekretarka, dr. Ignacija Fridl Jarc: »Tretjega decembra, na rojstni dan pesnika

Franceta Prešerna, Slovenija praznuje Ta veseli dan kulture. V letu, ko častimo 30. obletnico naše
samostojne države, in v mesecu, ko Slovenija zaključuje predsedovanje Svetu Evropske unije, je
Prešernov klic o »edinosti, sreči in spravi« iz naše nacionalne himne Zdravljice in iz časov, ko svoboda
besede ni bila samoumevna, v današnje razmere, ko se vsi soočamo s težko epidemijo, poziv, da kljub
oteženim možnostim za druženje lahko v sebi ohranjamo radost nad dosežki evropskega prostora na
področju spoštovanja človekovih pravic, tudi pravice do govora, pisanja, ustvarjanja, védenja in
znanja. Prav knjiga je bila tista, ki je vse naštete vrednote ponesla med ljudi. Enako poslanstvo
ohranja danes projekt Branju prijazna občina, ki ga je leta 2016 v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije zasnovalo Združenje splošnih knjižnic in v
okviru katerega se od leta 2017 podeljuje naziv Branju prijazna občina. Njegov namen je na
občinskem nivoju vzpostavljati in zagotavljati možnosti za več in boljše branje občank in občanov vseh
generacij ter si prizadevati za boljšo dostopnost knjige, ki zmore učiti, razsvetljevati razum, bodriti
srce, krepiti domišljijo, spodbujati ustvarjalnost, povezovati na videz nezdružljive svetove, nagovarjati
posameznika k iskanju drugega in drugačnega ter spreminjati skupnost. Veseli smo, da se pomena
knjige, bralne pismenosti in bralne kulture zaveda vedno več slovenskih občin, tudi letošnje
prejemnice naziva, za kar jim Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izreka zahvalo in čestitke.«
Peter Misja, predsednik Skupnosti občin Slovenije takole razmišlja: »Ob vseh izzivih današnjega časa
in stalnih tehnoloških dražljajih je odklop od vsakdana poseben trenutek, še posebej, ko ga začinimo s
knjigo. Tega se dobro zavedajo danes nagrajene občine. Občine, ki so na današnji prireditvi podaljšale
veljavnost certifikata in tiste, ki so ga letos pridobile prvič, s svojimi dobrimi, drznimi in inovativnimi
pristopi ter infrastrukturnimi obogatitvami, izražajo veliko mero skrbi za bralno kulturo in vedo, da je
branje nepogrešljiva začimba življenja.«
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