
 

 

 

V letu 2018 je v času od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 8. oktobra (zaključek Tedna 

otroka) prvič potekal Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018), ki smo ga zasnovali 

pobudniki projekta: 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, skupaj s partnerji akcije: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, Andragoški center Republike Slovenije ter Javna agencija za knjigo RS kot sofinancerka 

komunikacijske akcije Beremo skupaj. Častna pokrovitelja akcije sta bila predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. 16. julija 2018, je predsednik 

republike v Vili Podrožnik priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu ustanovam 

pobudnicam Nacionalnega meseca skupnega branja 2018.  

NMSB 2018 in akcijo Beremo skupaj je odlikovala posebna celostna podoba. Promociji so se pridružili 

ambasadorji NMSB - 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. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov se je pridružila akciji kot 

podpornik in sofinancer. 

Pomemben del NMSB 2018 je bila vzpostavitev spletnega dogodkovnika NMSB 

(https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018), ki ga je financiral in pripravil Andragoški center Republike 

Slovenije. Vpisanih je bilo kar 708 dogodkov, ki jih je 182 izvajalcev pripravilo po celi Sloveniji, 

zamejskem in tudi zdomskem prostoru. K branju in druženju ob knjigi in s knjigo so na najrazličnejše 

zanimive načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle, v tem mesecu je bilo izvedenih 

tudi nekaj strokovnih srečanj in posvetov. Verjamemo, da je bilo dogodkov še več. Glede na zbrane 

evalvacije, je bilo število udeležencev (pri dogodkih vpisanih v spletni dogodkovnik) ocenjeno na okoli 

120.000.  

NMSB so izredno dobro podprli mediji (TV, radio, časopisi …), odmeval pa je tudi v tujini, saj so se 

projektu pridružile skupnosti Slovencev v Italiji, na Madžarskem, v Nemčiji, BIH, Srbiji … Letos avgusta 

bomo NMSB predstavili tudi na Evropski konferenci o pismenosti v Kopenhagnu. 

https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018


 

 

Nacionalni mesec skupnega branja 2019 

Ker je prvi NMSB tako dobro uspel in še dolgo odmeval tako v strokovni kot širši javnosti, smo se 

pobudniki in organizatorji odločili, da postane vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. 

Letos so priprave že stekle, predstavniki vseh organizatorjev in pobudnikov, partnerjev ter 

sofinancerjev nadaljujemo delo. Prve napovedi dogodkov bodo predstavljene 4. aprila na Kulturnem 

bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani, kmalu pa bo zaživel tudi spletni dogodkovnik za 2019. 

Vse vzgojno-izobraževalne zavode vabimo, da se pridružite NMSB 2019 s kratko napovedjo 

dejavnosti, programov ali projektov bralne kulture, ki jih boste organizirali v tem letu.   

Eden od pomembnih ciljev NMSB je gradnja nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno 

kulturo. Za vse nas je pomembno, da so informacije s tega področja zbrane na enem mestu – 

v dogodkovniku - in s tem tudi na skupnem zemljevidu bralne kulture. Nabor raznolikih 

projektov, namenjenih različnim ciljnim skupinam, je ključen tudi z vidika promocije in 

prenosa dobrih praks. 

Zavedamo se, da bomo s sodelovanjem krepili prepoznavanje pomena bralne pismenosti in 

bralne kulture na nacionalni ravni ter tako omogočali celovitejšo nacionalno skrb za to 

pomembno področje.  

 

Vabimo vas, da berete skupaj z nami! 

 

Kontaktna oseba: Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka NMSB; petra.potocnik@bralnaznacka.si  
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