Spoštovani predstavniki medijev,
vljudno vabljeni na predstavitev prvega Nacionalnega meseca skupnega branja 2018,
v četrtek, 6. septembra 2018, ob 10.30,
v veliko sejno sobo Ministrstva za kulturo
(Maistrova 10, Ljubljana).
Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom 2018 (zaključek Tedna
otroka®) bo prvič potekala vseslovenska akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2018
(NMSB 2018). Cilj pobude Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS,
Društva slovenskih pisateljev, Mariborske knjižnice, Mestne knjižnice Kranj, Mestne knjižnice
Ljubljana, Slovenske sekcije IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije je povezati vse, ki v Sloveniji skrbimo za spodbujanje branja in bralne kulture
z namenom dviga bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem
zamejstvu in med Slovenci po svetu.
Častna pokrovitelja akcije sta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Slovenska
nacionalna komisija za UNESCO, aktivno pa se ji kot partnerji pridružujejo tudi obe resorni
ministrstvi: Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter
Andragoški center Slovenije.
O projektu, njegovem pomenu in ciljih bodo na novinarski konferenci spregovorili:
Anton Peršak, minister za kulturo,
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
Tjaša Urankar, podsekretarka na Javni agenciji za knjigo RS,
mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije,
Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka projekta NMSB 2018 in
mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije.
Več informacij je dostopnih na spletni strani: https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/, kjer je že
objavljen spletni dogodkovnik s prireditvami, ki bodo potekale v sklopu meseca.
V okviru novinarske konference bo predstavljena tudi celostna podoba projekta, ki jo sestavljajo
dela vrhunskih slovenskih ilustratork in ilustratorjev (prejemnikov nagrad, priznanj in plaket
Hinka Smrekarja, podeljenih v okviru Slovenskega bienala ilustracije).

Vsi pobudniki in partnerji projekta bodo po zaključku novinarske konference na voljo za izjave
in pojasnila.
Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov: petra.potocnik@bralnaznacka.si do
vključno torka, 4. septembra 2018.

