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V MAJSKEM VRTU  
nagovor predsednika Bralne značke -  CD v Ljubljani, 3. maja 2022. 

 

Bilo bi primerno, da bi se moje pozdravne besede danes glasile kot alpska 

poskočnica: spet smo se zbrali na slovesnosti ob odlikovanjih za zlate 

bralce, po predolgem času kužnega obsedenega stanja. Zato nas navdajajo 

občutki, da se branje > kot poezija, domišljija, zgodba in zavest človeštva > 

tehta danes v karatih, kot suho zlato. Ki sije v svojem nerjavečem bistvu, da 

premaguje tesnobo in degeneracijo posameznika in družbe. Od tega 

zadoščenja človeku srce zadiha in  poskakuje. 

Še posebej se ta dragocenost bralne kulture izkazuje na Slovenskem, kjer 

iščemo svoje nacionalno rojstvo vse od obrednih besed v Brižinskih 

spomenikih. Tudi takrat smo se Slovenci javno spovedovali, se kesali in 

samoobtoževali, pa vendar ob svoji besedi obstali in si izvolili ali ubranili 

prostor sožitja in vedrine za nadaljnjih tisoč let. > Še bomo živeli s preveč 

medvedi med nami in v soseščini, še jih bomo skušali udomačevati, da bi se 

naučili plesati ob glasu piščali, ki je bila urezana ob Trubarjevem kresu. S 

knjigo >za mlade in stare in tiste vmes > s to čudežno piščaljo bomo krepili 

svojo odpornost do virusov, ki se kot plimovanje redno pojavljajo, upornost 

do novih vojnih in orožarskih podjetji, ki ogrožajo evropski in planetarni 

habitat, s knjižnim glasbilom bomo piskali, da zadnji trenutek zarotimo pred 

propadom naše naravno okolje, naše podnebno dvorišče.  

Hvala, ker ste se zbrali danes, da delite te občutke in to samozavest z 

dobrodušno šestdesetletnico > našo Bralno značko. V njenem imenu 

pozdravljam vse, ki zastopate 7000-glavi panj z mentoricami in spodbudniki;  
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s stotnijo in več književnikov, likovnih in drugih ustvarjalcev bralnega blaga; 

pozdravljam založnike in knjižničarje; pa podpornike pri skladih in podjetjih, 

ki bogatite prst, iz katere rase naše bogastvo. Bogastvo in tradicija, ki nas v 

družbi narodov posebej odlikujeta in nas označujeta kot zimzeleno rastlino, 

čeprav bonsajske vzgoje : ali prav zaradi tega > trdoživo in radoživo! 

Ob sklepu > po pozornosti torej na izpostavljenem mestu! – še jedrnat 

pozdrav predsedniku republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju. Ponosni 

smo, ker njegovo pokroviteljstvo in njegova prisotnost izkazujeta naši 

plemeniti vnemi pozornost, ki si jo zasluži.  

Predstavljamo ustvarjalno polje, ki ni enkratna dediščina, pač pa obnovljivi 

pomladni vrt z dišavnim rastlinjem in rožami.  

Gojimo ga za samooskrbo in za pogostitev prijateljev in sosedov > teh:  

> ki dobro  
> v srcu in misli 
> ohranjajo 
>in se izrekajo pretehtano in z obzirom, ker se družijo z leposlovjem. 
 
Imeti knjigo kot dnevni kruh in nočno nebo: kot zvezdo, ki nam bodi > morda 
vodnica > morda repatica, sijajna lepotica! Samo verjeti je treba in – brati > 
med brati in sestrami! Z vnuki in babicami vred. 
 

Marko Kravos 
 


