XXIV. strokovno
srečanje ravnateljic
in ravnateljev vrtcev:
Učenje v središču
Stopimo skupaj za Beremo skupaj!
Petra Potočnik, Društvo Bralna Značka Slovenije ‒ ZPMS,
nacionalna koordinatorka Nacionalnega meseca skupnega branja 2018

Pobudniki in
organizatorji

• Pobudniki in organizatorji NMSB’18 s sodelovanjem krepimo prepoznavanje pomena
bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočamo celovitejšo
nacionalno skrb za to pomembno področje. Z NMSB se vključujemo tudi v
gradnjo nacionalne mreže za dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh
prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.

Partnerji,
sofinancerji
in častna
pokrovitelja

Vročitev listine o častnem
pokroviteljstvu nad Nacionalnim
mesecem skupnega branja 2018

• 16. julija 2018 je predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor v Vili Podrožnik priredil sprejem ob
vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu
ustanovam pobudnicam Nacionalnega meseca
skupnega branja 2018.
• Veseli nas, da je predsednik države prepoznal,
kako zelo pomemben je dvig bralne kulture in
bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji in
zamejstvu.

MEDIJSKI PARTNERJI:
Mladinska knjiga Založba: revija Cicido (priloga Pogled)

Mladinska knjiga Založba: revija Ciciban (priloga Pogled)
Mladinska knjiga Založba: revija PIL
Mladinska knjiga Založba: spletni portal Dobre zgodbe
Radio Triglav Jesenice

Medijska
podpora,
podporniki,
izvajalci

MEDIJSKI PODPORNIKI:
Andragoški center Slovenije: spletna stran, E-novičke ACS
Delo
National Geographic Junior

Revija Bukla
Revija Kekec
RTV Slovenija
TAM-TAM
Zveza Prijateljev Mladine Slovenije: spletna stran E-novice

PODPORNIKI:
22 podpornikov na nacionalni ravni
21 občin
9 drugih podpornikov
IZVAJALCI:
184 izvajalcev (590 dogodkov)

BEREMO SKUPAJ

•

Javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija
Beremo skupaj, ki jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
ter podpira Javna agencija za knjigo RS. Akcija bo trajala vse do
konca leta.

•

Z akcijo dodatno podpiramo promocijo branja, ozaveščamo o
pomenu branja, bralne pismenosti, bralne kulture, domače
knjižnice ter branja kakovostne literature.

Ambasadorji NMSB
• Nacionalni mesec skupnega branja in akcijo Beremo skupaj
odlikuje prav posebna celostna podoba. Pri promociji so se
nam pridružili vrhunski slovenski ilustratorji, nagrajenci
Slovenskega bienala ilustracije: Suzana Bricelj, Zvonko Čoh,
Jelka Godec Schmidt, Marjan Manček, Matija Medved,
Andreja Peklar, Peter Škerl in Ana Zavadlav (tako
imenovani ambasadorji NMSB). Njihove ilustracije
osredinjajo podobo spletne strani, na podlagi ilustracij pa
je bilo pripravljenih tudi osem različnih plakatov, ki so bili
razdeljeni šolam, vrtcem, splošnim knjižnicam, društvom in
zvezam prijateljev mladine, zdravstvenim domovom,
občinam ter centrom za socialno delo. Do konca leta 2018
bodo plakati viseli tudi na plakatnih mestih družbe TAMTAM.

Spletni dogodkovnik
•

Veseli smo, da nam je s pomočjo Andragoškega centra Slovenije v tako kratkem
času uspelo vzpostaviti odlično spletno stran s spletnim dogodkovnikom.
Vse ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo in bralno pismenost, vabimo, da se
pridružijo NMSB 2018 z napovedjo svoje dejavnosti, programa ali projekta, ki ga
bodo izvedli v tem letu. Za vse nas je namreč pomembno, da so informacije s
področja bralne kulture zbrane na enem mestu.

•

Spletni dogodkovnik je zasnovan tako, da omogoča dostop do ponudbe za
različne ciljne skupine. Ponuja informacije o različnih dogodkih s področja bralne
kulture in bralne pismenosti, s poudarkom na skupnem branju, tako v ožjem
okolju kot tudi na nacionalni ravni. Ustanova, ki se registrira (šola, vrtec, kulturno
društvo, fakulteta, založba, občina …), lahko vpiše dogodek, ki ga bodo pripravili.
Stran pa je namenjena tudi uporabnikom (staršem, družinam, starim staršem,
strokovni javnosti …), ki iščejo primerne dogodke s področja bralne kulture.

• Skupaj potrjenih organizacij v NMSB 2018: 177
Vpisanih različnih vsebinskih dogodkov: 500
Vpisanih vseh izvedb dogodkov: 569
Vsaka organizacija v povprečju izvede dogodkov: 3,21

Nekaj
statističnih
podatkov na
dan 9. 10. 2018

Dogodki po državah:
• Slovenija: 537
• Bosna in Hercegovina: 18
• Srbija: 8
• Avstrija: 4
• Italija: 1
• Madžarska: 1

• Število dogodkov po občinah: 98 občin (46 % vseh občin)
• Število dogodkov po regijah: zastopane vse statistične regije

Nekaj
statističnih
podatkov na
dan 9. 10. 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osrednjeslovenska regija
Podravska regija
Savinjska regija
Goriška regija
Gorenjska regija
Obalno-kraška regija
Posavska regija
Pomurska regija
Koroška regija
Primorsko-notranjska regija
Jugovzhodna Slovenija
Zasavska regija

181
73
50
44
42
37
33
32
15
14
11
5

Nekaj
statističnih
podatkov na
dan 9. 10. 2018

•

NARAVA DOGODKA (št. dogodkov)

•

bralni dogodki (bralne urice, skupno branje, ...)

283

49,7%

•

drugo

110

19,3%

•

literarni dogodek (srečanje z ustvarjalko/ustvarjalcem) 84

14,8%

•

razstava

29

5,1%

•

ustvarjalna delavnica

27

4,7%

•

predavanje

24

4,2%

•

strokovno izobraževanje (posvet, simpozij ...)

12

2,1%

•

ODPRTOST DOGODKA (št. dogodkov)

•

odprti dogodek

310

54,5%

•

zaključene skupine

259

45,5%

•

CILJNE SKUPINE (št. dogodkov)

•

predšolski otroci

246

43,2%

•

učenci OŠ

409

71,9%

•

dijaki

220

38,7%

•

študentje

225

39,5%

•

družine

244

42,9%

•

odrasli

310

54,5%

•

strokovna javnost

219

38,5%

•

VSI

134

23,6%

Nekaj statističnih podatkov na dan 9. 10. 2018
•

NARAVA DOGODKA:

•

Literarna ekskurzija

•

Predvajanje filma

•

Aktivna gibalna delavnica

•

Literarna čajanka

•

Prireditev in srečanja z ustvarjalci

•

Bralni dogodek, knjigobežnica, okrogla miza

•

Literarni večer

•

Prireditev za otroke

•

Bralni dogodek, predstavitev knjige,
razstava

•

Literarno likovni izdelki učencev

•

Promocija branja (večplasten dogodek)

•

Literarno-bralni dogodek

•

Promocija branja in družabni dogodek mladih bralce

•

Literarno-glasbeni z videoprojekcijo

•

•

Radijska oddaja

Lutkovna predstava

•

Nagradni kviz

•

Raziskovalna delavnica

•

Obisk knjižnice in skupno branje

•

Različne dejavnosti

•

Ogled filma, pogovor

•

Razstava, branje, kamišibaj, sejem, bralni kotički

•

Ogled kulturnih spomenikov in pohod

•

S športom za knjigo

•

Ogled prenovljene knjižnice, razstave, BZ

•

Sejem rabljenih knjig

•

Okrogla miza

•

Skupno branje poezije in literarno poustvarjanje

•

Okrogla miza in delavnica

•

Sodelovalno učenje

•

Plesna predstava

•

Spodbujanje bralne pismenosti med študenti

•

Podelitev nagrade

•

•

Sprejem brucev

Pogovor o knjigi

•

Pouk

•

Sprejem prvošolcev

•

Pravljične urice

•

Srečanje z Antje Damm, delavnica s slikanico Obisk

•

Pravljični večer za odrasle

•

Srečanje z ustvarjalko, razstava

•

Predavanja, Kulturni dogodek, Razstava

•

Televizijska oddaja

•

Predavanje, izobraževanje, bralna vzgoja

•

Uprizoritev pravljice

•

Predstava

•

Ustvarjalnica, pravljični kotiček

•

Predstava za otroke

•

Zaključek bralnega projekta

•

Predstavitev knjige pred izbranimi slikami

•

Zaključna prireditev projekta

•

Bralni projekt

•

Bralno-igralni dogodek

•

Bralno-ustvarjalno druženje

•

Bralnospodbujevalna razstava

•

Branje in uprizoritev zgodbice

•

Čitalnica na prostem

•

Dejavnosti za spodbujanje branja

•

Dejavnosti, ki povezujejo šport in literaturo

•

Delavnica učimo se drug od drugega

•

Dostava knjig na dom

•

Družinski festival

•

Film vs knjiga

•

Filmska projekcija

•

Fotografski natečaj

•

Gledališka predstava

•

Gledališka predstava za otroke

•

Izmenjava knjig

•

izmenjava knjig, pripovedovanje pravljic

•

Joga delavnica

•

Klepet in delavnica z ustvarjalko Antje
Damm

•

Kulturni dan
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•

JEZIKI:

•

slovenščina, hrvaščina, angleščina

•

angleški, slovenski

•

slovenščina, angleščina, španščina

•

slovenski znakovni jezik

•

angleščina, slovenski podnapisi

•

slovenščina, angleščina (prevajanje v slovenščino)

•

angleščina

•

slovenščina, nemščina

•

slovenščina, angleščina

•

nemščina, slovenščina

•

slovenščina, francoščina

•

madžarščina

•

slovenščina, narečje

•

italijanščina, angleščina, albanščina, makedonščina

•

slovenščina, angleščina, nemščina

•

slovenščina, angleščina, nemščina, španščina

•

slovenščina in romščina

•

angleščina, nemščina

•

slovenščina in madžarščina

•

albanščina, makedonščina ...

•

albanski, nemški, angleški, makedonski, hrvaški

•

slovenščina, srbščina

•

slovenščina, srbohrvaščina

•

latvijski in slovenski

•

slovenščina, romščina

Izpostavljeni
dogodki

• BEREMO SKUPAJ V VRTCU TOLMIN
• UČENCI BEREJO NAJMLAJŠIM

• SKUPNO BRANJE V VRTCU IN PODRUŽNIČNI ŠOLI
OB NACIONALNEM MESECU SKUPNEGA BRANJA
• GIBALNA PRAVLJICA V ENOTI BISTRICA OB SOTLI
• RAZSTAVA
• OKUSI BRANJE
• ČEBELICE - SERIJA SEDMIH TELEVIZIJSKIH SLIKANIC

Zaključek
• Vabljeni, da se z napovedjo in kratko
predstavitvijo dejavnosti v svojem vrtcu
pridružite NMSB 2018 in akciji Beremo
skupaj.
Hvala za pozornost.

