Splošnim knjižnicam
Športnim zvezam in društvom
Vzgojno-izobraževalnim zavodom

POVABILO K POVEZOVANJU BRALNE KULTURE, ŠPORTA IN GIBANJA

Spoštovani,

Združenje splošnih knjižnic, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez smo se ob podpori Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport dogovorili, da se v času prvega Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 (NMSB
2018), še posebej pa v času Evropskega tedna športa 2018 (ETŠ 2018), povežemo in pripravimo
skupne dogodke v vzgojno-izobraževalnih zavodih, splošnih knjižnicah in športnih društvih, ki jih
namenimo povezovanju bralne kulture, športa in gibanja.
Splošne knjižnice po vsej Sloveniji ponujate bogate zbirke kakovostne literature, poljudne in
leposlovne, povezane s športom in gibanjem ter različnimi drugimi tematikami, ki se nanju
navezujejo: npr. zdrav življenjski slog, kakovostno preživljanje prostega časa, sodelovanje,
prijateljstvo …
Športne zveze in društva, vrtce in šole ter knjižnice vabimo, da se v času NMSB 2018 povežejo in
skupaj pripravijo različne dogodke – od pogovorov s športniki o knjigah do skupnega branja raznolikih
knjig o športu in gibanju. Cilj povezovanja naj bo skupno sporočilo otrokom, mladim in odraslim, da
sta za kakovostno življenje pomembni tako šport in gibanje kot tudi dobro razvita bralna kultura in
bralna pismenost. Na spletni strani NMSB 2018 in ETŠ 2018 smo objavili obsežen izbor kakovostnih
leposlovnih in poučnih knjig s športno tematiko za otroke in mlade, od predšolskega obdobja do
konca srednje šole, pa tudi za družine, pedagoške in strokovne delavce v vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah, športnih društvih: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«, ki so ga pripravili
v Mestni knjižnici Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Pri izboru so
bili še posebej pozorni na knjige z znakom kakovosti zlata hruška, ki ga podeljuje MKL, Pionirska od
leta 2010 dalje.

Več informacij o NMSB 2018 najdete na spletni strani https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018/, več o
ETŠ 2018 pa na: http://ewos.olympic.si/. Vabimo vas, da dogodke, ki povezujejo bralno kulturo, šport
in gibanje, in jih boste izvedli v času NMSB 2018 ali ETŠ 2018, napoveste v obeh spletnih
dogodkovnikih.
Veseli bi bili, če bi povezovanje splošnih knjižnic, športnih zvez in društev ter vzgojno-izobraževalnih
zavodov v času NMSB 2018 in ETŠ 2018 preraslo v trajno sodelovanje, da bi postala šport in bralna
kultura del vsakdana vseh otrok, mladih in odraslih v Sloveniji.

Vabimo vas k skupnemu branju in gibanju.

Dr. Sabina Fras Popović
predsednica
Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije

Vesna Horžen
predsednica
Združenja splošnih knjižnic

Bogdan Gabrovec
predsednik
Olimpijskega komiteja Slovenije
- Združenja športnih zvez

