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Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirata Javna agencija za knjigo RS in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, BTC, Elektro Ljubljana, SVIZ Slovenije in Ceeref, pri posameznih projektih pa sodelujejo 

še drugi podporniki. Vsem se za podporo iskreno zahvaljujemo. 
 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

 
 

 

Mladim bralkam in bralcem smo v okviru Bralne značke podarili že več kot pol milijona  
najboljših slovenskih mladinskih knjig.  

 
 

Ob izidu letošnje darilne knjige, ki je namenjena zlatim bralkam in bralcem, vas vabimo  
 

na novinarsko konferenco, ki bo v torek, 15. maja, ob 11.30  
  v Multimedijski dvorani Telekoma Slovenije na Cigaletovi ulici 15 v Ljubljani. 

 
Zlatim bralkam in bralcem – vsem mladim, ki so za bralno značko brali vseh devet let osnovne šole, 

  bomo letos podarili  

pesniško zbirko Srečka Kosovela BARŽ ≡ KONS  
(ur. I. Saksida), ki jo je ilustriral Damijan Stepančič. 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in Telekom Slovenije  
bosta predstavila zbirko Zlata bralka, zlati bralec in letošnjo darilno knjigo.  

Zbranim bodo vprašanja zastavljali tudi mladi bralci OŠ Polje ter OŠ Martina Krpana iz Ljubljane. 
 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS  
bo s knjigami že petnajsto leto zapored nagradilo zlate bralke in bralce v Sloveniji, zamejstvu in slovenskem 

zdomskem prostoru. 
 

Prisrčno vabljeni! 
 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
dr. Dragica Haramija, predsednica, l. r. 

 

 
 V petek, 1. junija 2018, vas ob 12.00 vabimo tudi na osrednjo zaključno prireditev za zlate bralke in bralce  

v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v Ljubljani.  
Program bo vodil in sooblikoval Boštjan Gorenc Pižama, ki bo k pogovoru povabil ilustratorja Damijana Stepančiča,  

nastopili pa bodo tudi Anja Štefan, Andrej Rozman Roza, Boštjan Gombač in Janez Dovč. 
Z nami bo več kot 1200 zlatih bralk in bralcev iz vse Slovenije, med njimi bodo tudi najboljši bralci slovenskih šol v Italiji. 

 
Častni pokrovitelj Bralne značke je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.   

 
 
 

Projekt omogoča  
 

 
 

 
Program Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS sofinancira 
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