BRALNA ZNAČKA ZA STARŠE IN ZAPOSLENE
Spoštovani starši!

Skupaj z vami želimo naše učence vzgojiti v bralce, ki bodo z užitkom brali celo življenje.
Žal le 30 % staršev v Sloveniji bere svojim otrokom, v naših domačih knjižnicah je v povprečju le 80
knjig (v primerjavi z 250 knjigami pri bralsko bolj razvitih državah), kupi pa vsak le 2 knjigi na leto (na
Norveškem 10). (Vir: Knjiga in bralci VI. Ljubljana: UMco, 2019).
Preberite otroku pravljico vsak večer ob isti uri (kmalu se bo navadil in jo zahteval), najstnikom pa
lahko izmaknete njihovo knjigo. Morda bo to vaš edini vezni člen, ko boste želeli prebiti zid med njim
in vami. Po stanovanju položite sem in tja kakšno knjigo. Medtem ko kuhate, naj vam iz časopisa
prebere članek otrok. Ko čakate na zdravnika, berite, zvečer pa odstranite vse elektronske igrače in se
umaknite v svet domišljije in miru. Naj vas vaši otroci vidijo s knjigo.
SREČNEGA, ZADOVOLJNEGA BRALCA, KI SE Z UŽITKOM POTOPI V KNJIGO, ustvarijo:
-

(udobna) domača knjižnica;
starši, ki berejo (sebi);
starši, ki berejo (otroku);
šola in njeni zaposleni;
okolje, kjer je branje vrednota.

Vabimo vas, da se pridružite bralni znački za starše in zaposlene in (ponovno) odkrijete moč knjige
ter obenem pokažete, da ste svojim otrokom dober zgled.
Naj branje (p)ostane naša skupna vrednota!
Kako? – Preberite pet katerih koli leposlovnih knjig (za odrasle in/ali mladino) ali knjig s področja
vzgoje in izpolnite obrazec ter ga pošljite na nina.valant@tonetacufarja.si.
Če še niste v pravi »bralni kondiciji«, si izberite lažja dela. Vsaka knjiga je v redu! Berete lahko knjige v
katerem koli jeziku.
Do kdaj? – Do 2. aprila 2023.

Seznam knjig, ki jih boste priporočali, bomo po koncu bralne značke objavili, da boste dobili navdih za
branje v prihodnje. V upanju, da se nas na zaključni bralni čajanki zbere čim več, vas lepo
pozdravljamo!

Priporočene knjige si lahko poiščete na portalu DOBRE KNJIGE.
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Če znaš dobro brati, vidiš in slišiš več.
Poznaš več besed, zato lahko razmišljaš o več rečeh.
Če daljša besedila bereš s papirja, jih razumeš bolje, kot če jih bereš z zaslona.
Če uporabljaš zaslonske tehnologije in bereš knjige, se naučiš misliti na dva različna načina.
Če bereš, lažje razumeš druge ljudi.
Otroci, ki odraščajo v beročem okolju, so v življenju uspešnejši.
Med bralci je več zadovoljnih in ustvarjalnih kot med nebralci.
Branje je napor, a je lahko tudi užitek.
Branje v tujem jeziku je okno v svet, od koder vidiš tudi domov.
Z branjem knjig se učiš misliti z lastno glavo.

Vir: M. Kovač: Berem, da se poberem: 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2020.

