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Odlično predstavljeni izsledki raziskav o branju, mdr. 10 razlogov, zakaj ne beremo knjig, in 

10 razlogov ZA branje knjig v digitalnih časih (oboje je natisnjeno tudi na dveh plakatih). 

Knjiga je pisana poljudno in sodobno oblikovana; bere se z užitkom, na koncu je dodan nabor 

virov za nadaljnji študij.  

Za sodobne mlade ljudi se mi zdi najbolj pomembno to, da avtor poudarja tako pomen 

digitalne pismenosti kot branje knjig, in opozori, kaj pomeni branje v tujih jezikih in kaj se 

lahko zgodi, če ne beremo v maternem jeziku (zgubimo sidrišče). Države z visoko razvito 

bralno pismenostjo so uspešnejše in ljudje, ki berejo, so bolj srečni! 

 

Spodbude za branje: 

Učitelji, mentorji branja, starši; poučna knjiga za vse, ki se vsaj malo ukvarjamo z branjem: v 

spodbudo za delo na področju branja in tudi kot potrdilo, s čim vse smo na pravi poti. V pomoč 

nam je pri pogovoru z mladimi bralci o pomenu branja.  

Srednješolci, starejši najstniki: knjiga je pisana tako poljudno, da je povsem (bi morala biti) 

dostopna tudi njim. Morda izberemo in preberemo samo posamezna poglavja za pogovor in 

razmislek o pomenu branja.  

Učenci 3. triletja OŠ: temeljito se pogovorimo o 10 razlogih, zakaj ne beremo knjig, in 10 razlogih 

ZA branje knjig v digitalnih časih.  

 



- Toda morda jim najprej zastavimo vprašanja, zakaj berejo oz. ne berejo knjig, zakaj menijo, 

da je branje potrebno oz. ni potrebno. Tako zvemo za njihova mnenja, ob njih začnemo 

pogovor in ga stopnjujemo ter dopolnjujemo z izsledki v Kovačevi knjigi.  

- Morda izdelamo svoj plakat z našimi razlogi ZA branje knjig v digitalnih časih (ni nujno, da 

jih je deset!). Obesimo ga ne le v knjižnico, ampak tudi ob vhodu v šolo, v glavno avlo … da 

ga vidijo vsi učenci, učitelji in drugi zaposleni na šoli.  

 

             Nadaljnje spodbude za branje: 

- Posežemo tudi po drugih virih o pomenu branju, pač tistih, ki so nas opogumljala za delo na 

tem področju. Meni še vedno odzvanja knjiga, v katerih je znamenitih »deset pravic bralcev«:  

Pennac, Daniel: Čudežno potovanje : knjiga o branju. Prev. In predgovor: Evald Flisar. 

Pergar, 1996, 151 str.  

- Poiščemo katerega od virov iz nabora na koncu knjige. 

 

- Morda bodo dobrodošle različne misli o branju: https://www.kresnik.eu/misli-o-branju-

branje_clanek_1110.html?stran=clanek&sef=misli-o-branju-branje&id=1110 
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