»Knjige nam pomagajo, da ne hitimo«
Bralnospodbujevalna akcija – 2. april 2019, mednarodni dan knjig za otroke
http://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/325-poslanica-obmednarodnem-dnevu-knjig-za-otroke-2019

Knjige nam pomagajo, da ne hitimo, knjige nas učijo opazovanja,
knjige nas vabijo, pravzaprav nas kar silijo, da sedemo.

Bralnospodbujevalno akcijo ob letošnjem 2. aprilu namenjamo prav
temu, k čemur nas spodbuja poslanica litovskega avtorja Kęstutisa
Kasparavičiusa: upočasnimo se! Knjige in branje nam lahko pomagajo,
da ne hitimo! Na nek način nas lahko upočasni vsaka oz. marsikatera
kakovostna knjiga, ki nas pritegne, odvrne od brezglavega hitenja ter
nas opozori na bistvene reči, ki bi jih sicer morda prezrli. Že samo
branje je ponotranjenje, še prav posebno »oazo mirovanja in topline«
pa ustvarjajo glasno branje drugemu oz. drugim, družinsko branje in
različne oblike medgeneraciega branja.
Kako sestaviti priporočilni seznam knjig, ki nas »upočasnijo«, ko smo bralci pač tako različni? ...
Nekatere knjige vendarle bolj nazorno opozarjajo na nesmiselno hitenje v sodobnem svetu. Toda ko
smo spraševali bralce po naslovih, so nam navajali tako svoje najljubše knjige kot tiste, ki so jih
prevzele v zadnjem času (npr. od večnega Saint-Exupéryjevega Malega princa do sodobne
Honoréjeve Hvalnice počasnosti); naštevali so zelo različne naslove vseh zvrsti in žanrov ter raznolikih
tem ... In pogosto so zapisali, da ima poezija še prav posebno moč!
Pri promoviranju letošnje bralnospodbujevalne akcije s Slovensko sekcijo IBBY sodelujejo
»tradicionalni« sodelavci s področja mladinske književnosti in branja: Bralno društvo Slovenije,
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
pri MKL, DSP – sekcija za mladinsko knjiiževnost, revija Otrok in knjiga pri Mariborski knjižnici in tudi
drugi, kajti k branju spodbujamo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v splošnih in šolskih knjižnicah,
knjigarnah, medijih idr. K branju spodbujamo tako otroke in mladino kot odrasle in starejše;
spodbujamo zasebno branje oz. posameznike, skupine, javnost ...
Akcija se začenja ob 21. marcu – svetovnem dnevu poezije in se bo bo vključevala tudi v letošnji drugi
teden skupnega branja (ki se bo začel 8. septembra). Bralne spodbude lahko pridejo prav tudi v Noči
knjige, 23. aprila – na svetovni dan knjige, med Slovenskimi dnevi knjige itd. V resnici želimo, da bi
branje bogatilo naša življenja čim več dni v tem času pridobitništva, potrošništva, vsestranskega
hitenja in naprezanja.

Spodbude za branje:

-

Spoznavamo dela litovskgea ustvarjalca Kęstutisa Kasparavičiusa, avtorja poslanice ob

letošnjem 2. aprilu z naslovom "Knjige nam pomagajo, da ne hitimo". V slovenščini imamo naslednje
njegove knjige; vse so v prevodu Klemna Piska izšle pri KUD Sodobnost International: Dežela lenuhov
(2018), Izginula slika (2016), Kratke zgodbe (2018), Mala zima (2015), Podvodna zgodba (2014) in
Trapaste zgodbe (2015); https://www.sodobnost.com/brands/kestutis-kasparavicius/
Bralce spodbujamo, da nam zaupajo naslove knjig, ki nam po njihovem mnenju lahko
»pomagajo, da ne hitimo«. Najbrž bodo naštevali knjige, ki so močno vplivale nanje, svoje najljubše
knjige, kakovostne knjige, ki so jo prebrali v zadnjem času, idr. Svoj izbor naj utemeljijo z nekaj stavki,
citatom, z izbranim odlomkom idr. Gradivo skupaj s fotografijami naslovnic razstavimo, knjige pa
ponudimo v branje tudi drugim.
Organiziramo matinejo ali literarni večer, na katerem bralci z glasnim branjem odlomkov
predstavijo svoje najljubše knjige oz. knjige, za katere menijo, da bi »upočasnile« tudi druge.
Organiziramo družinsko bralno srečanje, kjer skupine otrok in staršev glasno berejo svoje
najljubše odlomke iz knjig. Organiziramo medgeneracijsko bralno srečanje, kjer drug drugemu glasno
beremo mladi in odrasli bralci.
V torek, 2. aprila – prav na mednarodni dan knjig za otroke – prvo uro v vrtcu, v šoli, v
knjižnici ... VSI beremo, vsak svojo knjigo oz. vzgojitelj/-ica ali knjižničar/-ka pripoveduje in/ali glasno
bere otrokom. Preprosto si vzamemo čas, ne hitimo in ... beremo 
Za zaključek pa naj vas spomnimo na to slikanico:
Peter Svetina: Kako je gospod Feliks tekmoval s
kolesom. Ilustr. Ana Razpotnik Donati. Dob pri
Domžalah: Miš, 2017 (Zbirka Zlata bralka, zlati
bralec)

Besedilo pripoveduje o nekoliko posebnem,
zanimivem gospodu Feliksu, ki se nepričakovano,
po navdihu, udeleži kolesarske tekme. Ker so v
igri množica tekmovalcev, ovinki in velike
hitrosti, je zgodba seveda napeta, še bolj pa tudi
zabavna, saj gospod Feliks ni ravno klasičen
tekmovalec – ko je žejen, si pač privošči
limonado, ko si zaželi osvežitve v vodi, skoči
vanjo, ne da bi se količkaj oziral na zapravljeno
vodstvo. Kaj sploh je zmaga? Tudi o tem
pripoveduje zgodba o gospodu Feliksu in
sproščenem odnosu do življenja. Pripoved
deloma, kot ji pritiče, temelji na stopnjevanju, ki
sprosti nekaj adrenalina tudi v bralcu in ga divje
poganja naprej.
https://www.miszalozba.com/knjige/kako-jegospod-feliks-tekmoval-s-kolesom/
Oglejte si tudi zapis na priporočilnici Bralne
značke, ki ponuja spodbude za (nadaljnje) branje.

