Slomškovo

Ljubljana-Celje, septembra 2020
Kjer je v srcu Bog doma, tam se uživa sreča vsa.
(Bl. Anton Martin Slomšek)

bralno priznanje

Spoštovani gospod župnik, spoštovani animatorji
Slomškovega bralnega priznanja!

2020/21

Dvajseto leto Slomškovega bralnega priznanja v letu 2020 je bilo posebno. Ne zaradi
prijetnega praznovanja 20. rojstnega dne z veliko torto in množico nasmejanih bralcev, zbranih na Ponikvi. Vse
našteto je namreč ostalo le v načrtih in sanjah. Posebno je bilo, ker smo bili – doma. Mnogo več (vsaj večina) kot
kdaj koli prej. Čas, ki smo ga preživeli umaknjeni vsakdanjemu vrvežu, pa je postal tudi priložnost za potep ali dva v
zgodbah kakšne navdušujoče knjige. Upamo, da so nam pomagale obstati in postati vsaj za kanček boljši in svetlejši.
Prav k temu stremijo tudi knjige z letošnje zloženke, ki so razporejene v štiri starostne skupine. Bralce spodbudite,
da izberejo knjige iz predlaganega izbora, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki smo jih morda spregledali,
a se vam zdi, da sledijo Slomškovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev
izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.«
Ponovno vas vabimo, da k branju za SBP spodbudite tudi vse, ki so že odkorakali v odrasli svet – vse od mladih
do tistih sredi tretjega življenjskega obdobja. Nekaj spodbud in informacij za odrasle bralce najdete na drugi
strani dopisa.
Informacije o poteku in prijavi za SBP dobite na zloženki in v pisarni Slovenskega katehetskega urada (SKU): Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana; 01 434 72
88 ali 031 312 110; sku@rkc.si; http://sku.rkc.si. Bralci se k sodelovanju za SBP
prijavijo vsako bralno leto posebej. Prosimo, da število sodelujočih in naročilo
map ter nalepk sporočite do 16. novembra 2020. Na spletni strani pod zavihkom »SBP« lahko preberete tudi nekaj koristnih namigov in spodbud. Možna
je tudi spletna prijava.
Veselimo se skupnega druženja ob knjigah in snidenja na Slomškovi Ponikvi,
kjer bo v soboto, 8. maja 2021, potekala 20. sklepna prireditev SBP.

Cene gradiv:
• mapa SBP za devet let branja: 3 €
• cena kompleta treh nalepk: 1 €
• zlate nalepke in priznanja:
brezplačno
Priporočamo tudi:
• Dnevnik branja: 9,90 €
• zvezek A 5: 2,20 €
• nalivno pero: 12,50 €

Vsem želimo navdušeno branje!
Medškofijski odbor za Slomškovo bralno priznanje,
Slovenski katehetski urad in Celjska Mohorjeva družba

PRIJAVNICA za sodelovanje pri Slomškovem bralnem priznanju za otroke in odrasle
Župnija/družina (naslov):

Animator (naslov, telefon in e-pošta):

Število sodelujočih otrok:

Število odraslih bralcev:

Število map:

Število kompletov nalepk
(skupno za otroke in odrasle):

Število dnevnikov branja:
Kraj in datum prijave:

Število zvezkov:
Podpis:

Število nalivnih peres:

Slomškovo Slomškovo bralno priznanje za odrasle

bralno priznanje

Slomškovemu bralnemu priznanju za odrasle (SBPo) se lahko pridružijo vsi, ki so že
prerasli osnovnošolske klopi in radi berejo dobre knjige, take, ki nas od besed vodijo
k Besedi. Posameznik se lahko SBPo pridruži samostojno ali v okviru bralne skupine
v župniji, v kateri se zbirajo odrasli bralci, da bi skupaj razmišljali ob prebranih knjigah
z duhovno, versko, vzgojno, družbeno-kritično ali splošno etično tematiko.
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NAVODILA ZA SBPo
1. Posameznik ali skupina se na SKU (sku@rkc.si; http://sku.rkc.si/; 031 312 110) prijavi do 16. novembra 2020.
2. Bralno leto 2020/21 za SBPo traja od septembra 2020 do septembra 2021, s sklepom na Slomškovem dnevu
na Ponikvi v soboto, 25. septembra 2021.
3. SBPo opravi vsak, ki v tem obdobju prebere vsaj tri priporočene knjige. Knjižna polica september-december
Na spletni strani SKU bo na »knjižni polici« objavljenih pet bralnih pre- 2020:
• Tessa Afshar: Tatica iz Korinta. Družidlogov v septembru, decembru in marcu; v bralnem letu bo torej ponujena 2020.
nih petnajst knjig.
• Anne-Isabelle Tollet, Asia Bibi: Konč4. Sodelujoči na SKU sporočijo imena in priimke vseh, ki so opravili SBPo.
no svobodna. Celjska Mohorjeva 2020.
Vsi prejmejo priznanja, na Slomškovem dnevu pa bomo izžrebali tudi • Eileen Dunn Bertanzetti: Besede upanja p. Pija. Družina 2020.
knjižne nagrade.
5. Bralke in bralci lahko svoja razmišljanja o prebranih knjigah zapišejo v • Daniela Dvořáková: Barbara Celjska.
Črna kraljica. Celjska Mohorjeva 2019.
bralni dnevnik, ki ga je mogoče naročiti ob prijavi. V njem je dovolj pro- • Alma Maximiliana Karlin: Samotno
stora za osnovne podatke o prebranih knjigah, najljubše misli in osebni
potovanje (v daljne dežele). Celjska
Mohorjeva 2020.
razmislek o vsebini.
NEKAJ PREDLOGOV ZA DELOVANJE BRALNIH SKUPIN V ŽUPNIJI
Bralci berejo različne knjige s predlaganega seznama, nato na skupnem srečanju z drugimi člani skupine
podelijo kratko obnovo prebrane knjige, svoje razmišljanje o prebranem, spodbudijo razpravo, pripravijo
okroglo mizo …
Med predlogi trikrat letno izberejo knjigo, o kateri se nato pogovorijo. Tematiko lahko poglobijo s pripravo
predavanja, na katerega povabijo strokovnjaka, ki spregovori o obravnavani vsebini.
Dogovorijo se za redna (mesečna ali po dogovoru) srečanja, na katera se pripravijo tako, da preberejo izbrano
knjigo ali njen del. Na njem podelijo svoja razmišljanja o prebranem, vprašanja in izzive, ki se jim ob tem porajajo.
Obilo bralnega navdušenja!
Medškofijski odbor za SBPo

Dnevnik branja
trda vezava,
format A 5,
112 strani,
oblikovan za vpis
20 knjig,
opremljen s
Slomškovimi mislimi

Zvezek
mehka vezava,
format A 5,
črtast

Nalivno pero
kakovostno klasično
nalivno pero,
izdelava Vipapen

Jože Karlovšek (1900–1963) je bil neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko in slovensko
stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar. Svoje življenje je posvetil raziskovanju
slovenskega ornamenta.

