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Bralno znaBralno značčkoko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolsta osnovala pisatelj Leopold Suhodolččan in prof. Stanko an in prof. Stanko 
Kotnik. Prve Kotnik. Prve -- PrePrežžihove znaihove značčke ke -- so bile podeljene maja 1961 na so bile podeljene maja 1961 na 
KoroKorošškem. Od zakem. Od začčetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z etka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z 
motivacijskim programommotivacijskim programom S knjigo v svetS knjigo v svet, je to tudi njeno geslo., je to tudi njeno geslo.
Gibanje gradi na tradiciji bralnih znaGibanje gradi na tradiciji bralnih značčkk,, poimenovanih po slovenskih poimenovanih po slovenskih 
pisateljih, oz.pisateljih, oz. Zveze bralnih znaZveze bralnih značčk Slovenije,k Slovenije, ki je od sedemdesetih let ki je od sedemdesetih let 
dalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v odalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru kviru 
Zveze prijateljev mladine SlovenijeZveze prijateljev mladine Slovenije.. V letu 2002 se jeV letu 2002 se je Bralna Bralna 
znaznaččkaka organizirala kot samostojnoorganizirala kot samostojno DruDrušštvo Bralna znatvo Bralna značčka Slovenije ka Slovenije --
ZPMS,ZPMS, njen program pa je njen program pa je šše vedno del nacionalnega programa Zveze e vedno del nacionalnega programa Zveze 
prijateljev mladine Slovenije in ima kot tak marsikje po Sloveniprijateljev mladine Slovenije in ima kot tak marsikje po Sloveniji moji moččno no 
organizacijsko in finanorganizacijsko in finanččno zaslombo pri druno zaslombo pri drušštvih ali zvezah prijateljev tvih ali zvezah prijateljev 
mladine. V strokovnem smislu gibanje od vsega zamladine. V strokovnem smislu gibanje od vsega začčetka vodijo mentorji etka vodijo mentorji 
po po ššolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjiolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižžnicah) nicah) -- njihovo njihovo 
delo z mladimi je temeljdelo z mladimi je temelj Bralne znaBralne značčkeke..
Bralna znaBralna značčkaka spodbuja prostovoljno branje v prostem spodbuja prostovoljno branje v prostem ččasu. Ves asu. Ves ččas se as se 
razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in knjirazvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in knjižževnosti ter evnosti ter 
dejavnostim (dejavnostim (ššolske) knjiolske) knjižžnice, hkrati pa je kot obnice, hkrati pa je kot obššolska/interesna olska/interesna 
dejavnost lahko svobodnejdejavnost lahko svobodnejšša, blia, bližžja otrokom in mladim, in tako ja otrokom in mladim, in tako 
uspeuspeššnejnejšša pri oblikovanju bralcev za vse a pri oblikovanju bralcev za vse žživljenje. Vseskozi se moivljenje. Vseskozi se moččno no 
vkljuvključčuje v strokovna in druuje v strokovna in družžbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna bena prizadevanja, da bi se dvignila bralna 
pismenost posameznikov in drupismenost posameznikov in družžbe v celoti.be v celoti.



Obiskali so nas otroci Obiskali so nas otroci 
dramskega krodramskega krožžka iz ka iz 
podrupodružžniniččne ne ššole ole 
GoriGoričče ter nam zaigrali e ter nam zaigrali 
igrico Najboljigrico Najboljšša a 
ččarovnica.arovnica.
Res je bila najboljRes je bila najboljšša!a!
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