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Častni pokrovitelj dogodkov ob 60-letnici gibanja Bralna značka
je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.



Častni pokrovitelj dogodkov ob 60-letnici gibanja Bralna značka
je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.



Podeljevanje značke mentorju Stanku Kotniku.



PRIZNANJE

za izjemno 
mentorsko delo 

na področju 
bralne kulture in 

Bralne značke

Hedvika Gorenšek

Barbara Hanuš

Mirjam Klavž Dolinar

Olga Lupinc

Boža Ojsteršek

Franceska Žumer



ZAHVALA

za dolgoletno 
sodelovanje in podporo 

bralni kulturi mladih 
in Bralni znački

Zveza prijateljev mladine Slovenije 

s svojimi zvezami in društvi 

po vsej Sloveniji 



Podeljevanje značke mentorju Stanku Kotniku.



ZLATO 
PRIZNANJE

za izjemne dosežke 
pri razvoju 

bralne kulture 
in Bralne značke 

na nacionalni ravni 

Andreja Duhovnik - Antoni

Tilka Jamnik

Tjaša Klemenčič

Igor Longyka

Miha Mohor

Darka Tancer-Kajnih



Leopold Suhodolčan z mladimi bralci.



Kjer veter spi

Damijan Šinigoj

Knjiga za zlate bralke in bralce
2021/2022



DARILNE KNJIGE ZA ZLATE BRALCE 
19 let - 331.500 knjig



Karolina Kolmanič po srečanju z mladimi bralci.



Častni član
TONE PARTLJIČ je opravil veliko delo pri tkanju vezi med 
otroki, mentorji in avtorji. V svojem predsedniškem mandatu 
je pripravil pot za ustanovitev Društva Bralna značka 
Slovenije – ZPMS, bil ustanovni član in prvi predsednik.
Z velikim elanom je podpiral in soustvarjal programe društva, 
odločilno sodeloval tudi pri nastanku zbirke 
Zlata bralka, zlati bralec. Vse do danes je mentor in podpornik 
bralne značke v domu starostnikov Slovenj Gradec, ki so 
svojo bralno značko po njem tudi poimenovali.



Častna članica

BERTA GOLOB je bila med prvimi, ki se je borila proti 
okostenelosti pogovorov o prebranih knjigah, hkrati pa 
predlagala tudi nove oblike dela. To je počenjala kot vodja 
pionirske knjižnice v Kranju, pedagoška svetovalka za 
razredni pouk ali članica osrednjega odbora, ki je aktivno 
sodelovala pri Priporočilnem seznamu, s svojima 
deloma Srce ustvarja, roka piše in Do zvezd in nazaj pa je 
ustvarila najboljša priročnika za organizacijo srečanja 
s pisateljem.



Častna članica

Dr. META GROSMAN, zaslužna 
profesorica, se je že pred ustanovitvijo 
Bralnega društva Slovenije vključevala 
v seminarje Bralne značke za spodbujanje 
branja. Ko se je ustanovilo Bralno društvo 
Slovenije, sta društvi sodelovali z roko v roki 
pri razvijanju podpore bralni kulturi. Hkrati 
je Meta Grosman svoja spoznanja, obogatena 
s svetovnim dogajanjem, nenehno širila 
s številnimi članki in  knjigami.



Častna članica

GRETA JUKIČ je širjenje Bralne značke vzela kot svoje 
življenjsko poslanstvo in je še danes aktivna v skrbi za 
ohranitev zgodovinskih pričevanj o gibanju. Je pobudnica 
vpisa Bralne značke v register slovenske kulturne 
dediščine, na rojstni šoli na Prevaljah je pripravila 
Muzej Prežihove bralne značke, bila vodilna pri počastitvi
50-letnice Bralne značke na Prevaljah in je ob praznovanju 
60. obletnice med ključnimi vodji projekta o ustanovitvi 
Muzeja Bralne značke na Prevaljah.



Častna članica 

Dr. MARJANA KOBE, ikona mladinske književnosti, se je že v času, ko je 

imela Bralna značka 'le' dvajset let, vključevala v vodenje okroglih miz 

o mladinski književnosti. Žarišče njenega dela je bila Pionirska knjižnica. 

Marjana Kobe ni samo spodbujala branja sodobne mladinske književnosti ter 

se zavzemala za kakovostno literaturo, pač pa je širila nove oblike dela 

v knjižnici. S svojim doktoratom je dokazala, da je tudi mladinska književnost 

vredna najvišje znanstvene obdelave. Zakladnico znanja o mladinski 

književnosti je obogatila s številnimi članki.



Častna članica

DARJA KRAMBERGER je bila ključna osebnost Bralne 
značke v Mariboru, intenzivno se je vključevala v delo 
osrednjega odbora in sodelovala pri Priporočilnem 
seznamu knjig za Bralno značko, v zgodovinski spomin pa 
se je zapisala tudi kot prva urednica ugledne revije Otrok 
in knjiga.



Častna članica

NEŽA MAURER je bila v letih okrog 
20. obletnice Bralne značke članica 
osrednjega odbora, misel o pomenu 
poezije, literature, branja, knjige pa je 
širila tudi kot urednica Prosvetnega 
delavca, kasnejših Šolskih razgledov.



Častna članica

VLADKA ŠKOF je najboljši primer predane mentorice 
v različnih vlogah. Najprej je bila učiteljica razrednega pouka, 
nadaljevala kot pedagoška svetovalka za razredni pouk, 
nazadnje pa je kot prostovoljna predsednica Društva prijateljev 
mladine Metlika še posebej skrbela za motivacijo mladih 
bralcev. Je redka, če ne edina, ki vsa leta spremlja gibanje 
ob občnih zborih Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS.



Jože Zupan

Zlati znak

ob 50. obletnici delovanja
v nacionalnem odboru Bralne značke

• Jožeta spoštujem zaradi vsega, kar poznam iz njegovega
"objema življenja", hvaležna sem za vse, kar nam daje
svojimi "bližnjicami do slikanice" in "objemi besed"!
Tilka Jamnik

• Jože Zupan je imeniten kronist Bralne značke. Bržkone
je edini, ki hrani bogato zakladnico vsega, kar je bilo
v minulih 60 letih zapisanega o njej in kar jo je usmerjalo.
Miha Mohor

• Kadar smo danes v zadregi, če česa ne vemo, je tu Jože, 
živi zaklad vednosti o Bralni znački, in kajpak utelešenje
ljubeznive, spoštljive naklonjenosti do sodelavk in 
sodelavcev, vseh, ki nam je skrb za branje mladih in 
za dobro med ljudmi prva vesela prostovoljna naloga.
Slavko Pregl

• Želim si, da bi bilo v naši družbi več jožetov, ki 
prisegajo na visoko postavljene etične norme in spoštljiv 
način sporazumevanja.
Darka Tancer-Kajnih

• Med živimi Slovenci je Bralna značka - Jože Zupan.
Tone Partljič 



Predsedniki Bralne značke 
1968-2022

• Stanko Kotnik

• Leopold Suhodolčan

• Petra Dobrila

• Jože Zupan

• Janez Kajzer

• Igor Longyka

• Tone Partljič

• Slavko Pregl

• Igor Saksida

• Dragica Haramija

• Marko Kravos




