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Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirajo: Javna agencija za knjigo RS, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu,  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ZRSŠ). 
Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, Orbico, Krka, SVIZ Slovenije. 

Pri posameznih projektih sodelujejo še drugi sponzorji in podporniki. 
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

ZAČETEK BRANJA ZA BRALNO ZNAČKO 
25.000 DARILNIH SLIKANIC ZA PRVOŠOLCE 

 

Bralna značka tradicionalno začenja bralno leto 17. septembra 
in tako počasti dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti Franceta Bevka. 

 

Tudi letos praznujemo s slikanico za vse prvošolce. 
 

V ponedeljek, 19. septembra,  
po vsej Sloveniji potekajo podelitve slikanice 

Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib Ide Mlakar Črnič, ki jo je ilustrirala Kristina Krhin. 
 

Pisateljica je obiskala prvošolce na OŠ Livada v Ljubljani  
in otroke slavnostno povabila v svet branja.  

Za vse nas, mlade in malo manj mlade, pa je pripravila tudi prijazen nagovor Hoja s knjigo. 
 

 
 
 

Povabilo k branju z darilno slikanico za vse prvošolce in njihove družine smo pripravili  
s podporo Javne agencije za knjigo RS, podjetja HOFER in SVIZ Slovenije.  

Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujemo podjetju HOFER, ki s svojim prispevkom že 8. leto zapored omogoča, 
da slikanico prejmejo prav vsi prvošolci v Sloveniji in slovenski otroci zunaj njenih meja.  

Nekaj izvodov darilne slikanice bo v šolskih knjižnicah pričakalo tudi bralce naslednjih generacij. 
 

BRALNA ZNAČKA DANES 
vsako leto 140.000 bralcev  

vsako leto okoli 70 % vseh osnovnošolcev 
vsako leto več kot 7.000 mentorjev branja v osnovnih šolah 

vsako leto več kot pol milijona prebranih knjig 
 
 

339.000 razdeljenih darilnih slikanic zbirke Zlata bralka, zlati bralec  
695.500 razdeljenih vseh darilnih knjig Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS 
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