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MEDGENERACIJSKO BRANJE v šolskem letu 2020/2021

Ljubljana, 16. 9. 2020

Spoštovani mentorice in mentorji mladih in odraslih bralcev!

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 vabilo posredujete tistim mentorjem,
ki še niso sodelovali, pa bi jih to morda zanimalo.
Projekt smo osnovali pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo
RS v šolskem letu 2014/2015. V preteklem šolskem letu je torej potekal že šestič; zaradi pandemije je bil
okrnjen, pa vendar uspešen. Vabimo vas, da preberete končno poročilo na:
https://www.bralnaznacka.si/sl/medgeneracijsko-branje/.
Ciljne skupine: prvotno so bili to mladi bralci (učenci 3. triletja OŠ, srednješolci) in odrasli ter starejši
bralci, ki se povežejo v bralne skupine. Na terenu pa so se z razvojem projekta začele oblikovati različne
MG skupine, npr. učenci z različnih razrednih stopenj, dve generaciji učiteljev, učenci in starši istega
razreda z razrednikom/ko idr. Zdaj prepuščamo sestavo MG skupin mentorjem; 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, predvsem iz zbirk »Zlata bralka, zlati
bralec« in »Rastem s knjigo«.
Toda, če se bodo nadaljevali ukrepi zaradi Covida-19, bomo zgubili nekaj starejših bralcev na terenu, ker
se pač ne bodo smeli/mogli družiti v živo; zato po novem spodbujamo tudi usposabljanje starejših za
komunikacijo na daljavo … za naše namene, seveda …
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). Na koncu šolskega leta koordinator-ica prejme potrdilo o
sodelovanju.
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. Toda za podporo smo prosili tudi založbe. Tako
nam že drugo leto darujejo mladinske knjige za bralce različnih starosti, založbo Mladinska knjiga pa
bomo prosili tudi za večje število revij, namenjenih različnim starostnim skupinam bralcev.

V preteklih letih so knjige po želji ostale bralcem, sicer ustanovi, v okviru katere potekajo bralna
srečanja (splošna knjižnica, osnovna ali srednja šola). Raznolike izvedbe projekta so v preteklih letih
pokazale, da sploh ni potrebno, da bralci dobijo v dar vsako knjigo, ki jo preberejo. Svetujemo, da jim
darujete eno knjigo v šolskem letu.
Nekatere skupine imajo še kar nekaj knjig za srečanja v tem šolskem letu, ker jim je pandemija
preprečila delo z bralci. Te bodo srečanja ob knjigah seveda nadaljevale z gradivom, ki ga imajo.
Iz poročil je videti, da bralci radi berejo knjige, ki jih sami predlagajo, ali predstavljajo svoje najljubše
knjige. V tem šolskem letu boste morda zaradi obletnic izbrali kakšno knjigo Franceta Bevka (1890 –
1970) ali kakega drugega »umetnika sezone«. Lahko pa boste reševali tudi MEGA kviz, namenjen 60letnici Bralne značke (sodelavci MKL Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo že
dolgo pripravljajo tudi odlično domišljeno spletno verzijo, ki je lahko zanimiva tudi kot možnost dela na
daljavo ne le za mlajše, ampak tudi starejše bralce).
Če bi vas zanimalo sodelovati s svojimi mladimi in odraslimi/starejšimi bralci, vas vljudno prosimo, da to
sporočite do 30. septembra 2020 vodji projekta Tilki Jamnik, na njen e-naslov:
tilka.jamnik@bralnaznacka.si.
Z vsakim koordinatorjem skupine se bomo po e-pošti posebej dogovorili za sodelovanje v projektu,
prevzem knjig in vse drugo, potrebno za uspešno izvedbo.
Nove skupine, ki to želijo, lahko obišče vodja projekta, da ga predstavi in izvede prvo bralno srečanje.
Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta!
V pričakovanju odziva vas lepo pozdravljamo.
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
mag. Tilka Jamnik, podpredsednica, l. r.

