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MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2018/2019                                                                  Ljubljana, 30. 8. 2018 
 
 

Spoštovani:  
mentorji bralnih krožkov mladih bralcev, mentorji bralnih krožkov odraslih/starejših bralcev, knjižničarji in 
koordinatorji branja! 
 
Tudi v tem šolskem letu prisrčno vabljeni k sodelovanju v projektu MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE OB 
LITERARNIH DELIH, KI SO NAMENJENA NAJSTNIKOM IN ODRASLIM (v nadaljevanju MG projekt). Vabimo vse 
skupine iz prejšnjih šolskih let; prosimo pa vas tudi, da to vabilo posredujete tistim mentorjem in mladim bralcem, 
ki bi jih to zanimalo.   
Projekt smo osnovali pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS v 
šolskem letu 2014/2015.  
Ciljne skupine so mladi bralci (učenci 3. triletja OŠ, srednješolci) in odrasli ter starejši bralci, ki se povežejo v 
bralne skupine. Število bralcev ni določeno oz. pomembno, prav tako ne število srečanj v šolskem letu.  
Osrednja cilja projekta sta: 

- spodbujati medgeneracijsko branje literature, 
- promovirati kakovostno slovensko mladinsko literaturo iz zbirk »Zlata bralka, zlati bralec« in »Rastem s 

knjigo«.  
Vsako skupino vodi koordinator-ica, ki bralce spodbuja k branju in organizira srečanja skupine. Pri tem dela po 
svojih zamislih, glede na želje in interese skupine. Po vsakem srečanju obvezno pošlje poročilo na obrazcu vodji 
projekta (priloga).   
Projekt poteka ob knjigah iz zbirke »Zlata bralka, zlati bralec« Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in iz 
projekta »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo RS. Knjige  po želji ostanejo bralcem, sicer ustanovi, v okviru 
katere potekajo bralna srečanja (splošna knjižnica, osnovna ali srednja šola).  
Mentorji sproti pošiljajo kratka poročila Bralni znački. Priporočamo, da preberete poročilo iz lanskega šolskega 
leta:  
 

V kolikor bi s svojimi mladimi in odraslimi/starejšimi bralci želeli sodelovati v projektu Medgeneracijsko branje, 
vas vljudno prosimo, da to sporočite do 30. septembra 2018 vodji projekta Tilki Jamnik, na njen e-naslov: 
tilka.jamnik@bralnaznacka.si.  
 
Poslali vam bomo seznam knjig, ki bodo na voljo, potem pa se bomo z vsakim koordinatorjem posebej po e-pošti 
dogovorili za sodelovanje v projektu, za izbor naslovov in število izvodov, prevzem knjig in vse drugo potrebno. 
Nove skupine po želji obišče vodja projekta, da ga predstavi in izvede prvo bralno srečanje.   
 
Skupine, ki ste sodelovale že vsa štiri leta, najbrž v našem naboru ne boste mogle izbrati knjig za vsa srečanja; 
upamo pa, da boste vendarle našle kakšen naslov, za druga vaša srečanja izbrale druge knjige in nadaljevale z MG 
branjem.  
 
Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta!   
V pričakovanju odziva vas lepo pozdravljamo! 
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