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Litija, 20. 3. 2017 
 

Spoštovani! 

Spomine na osnovnošolske dni povezujemo tudi z branjem in tekmovanji za bralno značko …  

Še vedno si knjižničarji in pedagogi močno prizadevamo, da bi bralo čim več otrok. Želimo si, da 

branje ne bi bilo zgolj koristno, pač pa ustaljena navada, celo potreba, ki nam lepša in bogati življenje.  

Knjižnica Litija šesto leto izvaja projekt »Bralna majčka za bralno značko« in je edina slovenska 

knjižnica s takšnim pristopom do bralne značke.  Začeli smo v šolskem letu 2011/12 in v petih letih je 

z nami sodelovalo nekaj stalnih pa tudi novih sponzorjev. Na majici smo natisnili njihova imena in v 

zadnjih dveh letih se je število sponzorjev  povzpelo tudi na 14 oz. 15, kar je razveseljujoč podatek.  

Ugotavljamo, da je majica z bralnimi slogani in šaljivimi motivi pri mladih izreden motivacijski 

element. Številke ob koncu leta nas vedno razveselijo, v šolskem letu 2015/16 smo razdelili 1417 

majic, 1195 osnovnošolcem in 222 malčkom v vrtcih obeh občin. V enem letu se je številka pri šolarjih 

opazno povečala –  za 50 bralcev - kar nas zelo veseli.   

Prosim Vas, da ste podpornik tega edinstvenega projekta v šolskem letu 2016/2017. Vsota donacije 

ni določena, vsake smo veseli, saj predstavlja tudi priznanje našemu poslanstvu in prizadevanjem.  

Kot vsako leto jamčim, da bomo sredstva namensko porabili.  

Bodimo skupaj ponosni na mlade bralce, ki verjamejo v čarobno moč pisane besede, ki širi obzorja, ki 

odpravlja omejenost in jim dokazuje, da je mladost, prežeta z branjem, zabavna, koristna in nujna. 

Ob koncu z Vami delim stihe Srečka Kosovela, ki so izbrani za letošnjo Noč knjige. Pesnik je odšel pri 
rosnih 22. letih, a bogastvo njegovih del odraža zrelost, ki so mu jo dale knjige: 
 
»Šele ponoči izveš, koliko zvezd je vrh neba. Koliko bratov čutiš sredi srca. Koliko bratov sveta. 
Koliko bratov sveta. Šele sredi noči izveš, koliko oči se zapira v sen, da nisi sam zapuščen, šele 
opolnoči, ko iz zore zlate zvezde bleščijo na nas. Vsaka ima miren, zelenosrebrn obraz.« 
 
Iskreno se zahvaljujem za Vašo pozornost in podporo.  

 
 

Andreja Štuhec, 
Knjižnica Litija, direktorica 

 
 
 

Na povezavi si lahko ogledate motive bralnih majic iz preteklih let : http://www.knjiznica-litija.si/bralnemajice 

http://www.knjiznica-litija.si/bralnemajice

