
Živeli! Mislil sem, da se bom znašel v kraljestvu Zlatoroga, zdaj pa sem pristal v republiki zlatega bralca! 
Lepše tako - raje imam izbirčneže, ki izbirajo in berejo, kot pa take, ki streljajo kozle po kraljestvu v Kozjem 
rogu. 

Tu sem, tako kot vi: v imenu Bralne značke.  

 

Smo torej ljudstvo sredi Evrope, ki bere? Smo torej zlati ljudje? Malo pa smo že lahko domišljavi zaradi 
140.000 sodelujočih pri tako imenitnem opravku .. še posebej vi, ki predstavljate več kot 6000 glavo 
množico zlatih bralcev! Tu, v Cankarjevem domu sredi Ljubljane, od vsepovsod iz bralne republike, ki ne 
pozna ne meja predsodkov – ne meja 1 državne samozadostnosti. Kot v času Ilirije ali v prihodnosti naše 
Evrope! Zato so med nami dijaki iz GO, TS in Ce, poleg izbranih vrstnikov iz Slovenije... 

 

Bralna značka je tako rekoč starodavno ime -  in da se ne bi še mi postarali na tej prireditvi, bom zdaj 
izrekel posebne, tople pozdrave imenitnim gostom, ki so z nami: niso nam le v čast in ponos, pač pa po 
raznih ustanovah skrbijo, da žar branja – in branje na žaru! - ne ugasneta.  

 

Z nami je Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, naj bo lepo pozdravljen! 

Župana slovenskega glavnega mesta, Zorana Jankoviča, prav toplo pozdravljamo! Naj pripomnim, da je to 
le eden od županov, ki imajo razumevanje za BZ. Hvala jim! 

V prvi klopi sedijo še predstavniki Ministrstva za kulturo, Urada za Slovence za mejo in po svetu, 

dragoceni podporni člani so še na Javni agenciji za knjigo RS: tudi ti so z nami, - pozdrav še predstavnikom z 
Zavoda za šolstvo RS, Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, tudi njim hvala in pozdrav. 

Pozdrav še Zvezi prijateljev mladine Slovenije, izvornemu gnezdu Bralne značke. 

Preden sklenem, je treba izreči zvonko hvalo in pozdrav še donatorjem in mecenom s področja 
gospodarstva, v prvi vrsti Telekomu Slovenije, ki je zlati knjigi omogočil izid, in gospod Ranko Jelača 
predstavlja upravo tega našega strateškega partnerja. 

Seveda in sploh: hvala in pozdrav vsem plemenitim mentorjem, vsem gojiteljem bralnih užitkov in vrlin! - 
za toplino in strokovni pristop v knjižnicah, šolah, po društvih in drugod.  

 

Pa slovenskih književnikom, ustnim zgodbarjem, likovnikom, glasbenim mojstrom, gledališkim 
umetnikom... tudi marsikateri znanstvenik in raziskovalec, »gog in log« je zraven.- Kdo pravi, da Slovenci ne 
znamo biti skupaj, brez kregarije pri vsaki stvari! 

Izmed od zdajle omenjenih pa bi izpostavil oba avtorja letošnje zlate knjige - tudi ker ju štejem za 
prijatelja - Borisa A. Novaka in Marjana Mančka.  

 

Komu še dolžna pozornost? Tistim, ki so nam priskrbeli danes slabo vreme! Ne in ne! Čeprav tudi vreme 
ustvarja priložnost za branje knjig poslušanje, pomenkovanje.. Prav, bom pa pozdravil še dež in pomladno 
melanholijo.  

 

Predvsem pa bom zdaj dvignil glas v čast in slavo zlatih bralcev: vas, ki ste se zatekli v naročje knjig in 
branja, in vsaj 9 let, če ne več, v tem naročju doživljali svojo rast in svoje bralne ljubezni. Brez vas bi – 
iskreno povedano, sivo vreme postalo črna luknja, v kateri bi še Marko Skače izgubil svoje veselje in hlače.                             

 

Marko Kravos, 27. 5. 2019. V Ljubljani, Cankarjev dom. 


