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Slomškovo bralno priznanje

Spoštovani gospod župnik, spoštovani animatorji Slomškovega bralnega priznanja!

Jesen že vrtinči listje v pisane barve, nam pa riše nasmeh na obraz ob hvaležnosti za vse sadove pomladne setve in 
poletnega truda. Kaj podobno je tudi z življenjem. Že bl. Anton Martin Slomšek je zapisal: »Je v mladih letih setev, 
bo v starih dobra žetev.« Vsebin, ki vabijo k razmisleku, spodbujajo setev dobrega in dvigajo pogled k bogati žetvi, 
v košu knjig za Slomškovo bralno priznanje (SBP) gotovo ne manjka, zato bo gornja misel geslo bralnega leta, v 
katerega vstopamo. V njem želimo nagovoriti bralce v vseh starostnih obdobjih.

Prilagamo zloženko, na kateri najdete seznam knjig, razporejenih v štiri starostne skupine, ki smo mu dodali ne-
kaj novih književnih naslovov, ostale pa prenesli v razširjen seznam, ki je objavljen na spletni strani SKU. Bralce 
spodbudite, da izberejo knjige iz predlaganega izbora, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki smo jih morda 
spregledali, a se vam zdi, da sledijo Slomškovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in 
denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« 

Letos posebej spodbujamo, da se branju za SBP pridružijo tudi vsi, ki so že odkorakali v odrasli svet – vse od mla-
dih do tistih sredi tretjega življenjskega obdobja. Nekaj spodbud in informacij za odrasle bralce najdete na zadnji 
strani dopisa. SBP je priložnost, da se v župniji ob dobri knjigi zbirajo in povezujejo vse generacije.

Informacije o poteku in prijavi za SBP najdete na zloženki in v pisarni Slovenskega katehetskega urada (SKU): 
Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana; 01 434 72 88 ali 031 312 110; sku@rkc.si; http://sku.rkc.si. Bralci se k sodelovanju 
za SBP prijavijo vsako bralno leto posebej. Prosimo, da število sodelujočih in naročilo map ter nalepk sporočite 
do 15. novembra 2016. Na spletni strani pod zavihkom »SBP« lahko preberete tudi nekaj koristnih namigov in 
spodbud. Možna je tudi spletna prijava.
Cena mape SBP za devet let branja: 2,50 €; cena kompleta nalepk: 1 €; zlate nalepke in priznanja: brezplačno.

Veselimo se skupnega druženja ob knjigah in snidenja na Slomškovi Ponikvi, kjer bo v soboto, 6. maja 2017, po-
tekala zaključna prireditev SBP. 

Navdušeno branje! Medškofijski odbor za Slomškovo bralno priznanje
Slovenski katehetski urad in Celjska Mohorjeva družba
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Slomškovo bralno priznanje za odraSle

Slomškovemu bralnemu priznanju za odrasle (SBPo) se lahko pridružijo vsi, ki so že prerasli osnovnošolske 
klopi in radi berejo dobre knjige, take, ki izhajajo iz življenja in vodijo k Življenju. Posameznik se lahko SBPo 
pridruži samostojno ali v okviru bralne skupine v župniji, v kateri se zbirajo odrasli bralci, da bi skupaj razmišl-
jali ob prebranih knjigah z duhovno, versko, vzgojno, družbeno-kritično ali splošno etično tematiko.

Navodila za SBPo

1. Posameznik ali skupina se na SKU (sku@rkc.si; http://sku.rkc.si/; 031 312 110) prijavi do 15. novembra 2016. 

2. Bralno leto 2016/17 za SBPo traja od septembra 2016 do septembra 2017, z zaključkom na Slomškovem dne-
vu na Ponikvi v soboto, 23. 9. 2017.

3. SBPo opravi vsak, ki v tem obdobju prebere vsaj tri priporočene knjige. Na spletni strani SKU bo na »knjižni 
polici« objavljenih pet bralnih predlogov v septembru, decembru in marcu; v bralnem letu torej petnajst 
knjig.

4. Sodelujoči na SKU sporočijo imena in priimke vseh, ki so opravili SBPo. Vsi prejmejo priznanja, na Slomško-
vem dnevu pa bomo izžrebali tudi knjižne nagrade.

Knjižna polica september–december 2016

•Jean-Marc Potdevin: Resetiran, Družina 2013.

• Natalia Sanmartin Fenollera: Prebujenje gospodične Prim, Družina 2016

• Lush Gjergji: Mati velikodušne ljubezni, Ognjišče 2009.

• André Daigneault: Pot nepopolnosti, Celjska Mohorjeva družba in Emanuel 2014. 

• Nives Meroi: Ne pustim te čakati, Celjska Mohorjeva družba 2016.

Nekaj predlogov za delovanje bralnih skupin v župniji

•Bralci berejo različne knjige s predlaganega seznama, nato na skupnem srečanju z drugimi člani skupine 
podelijo kratko obnovo prebrane knjige, svoje razmišljanje o prebranem, spodbudijo razpravo, pripravijo 
okroglo mizo … 

•Med predlogi trikrat letno izberejo knjigo, o kateri se nato pogovorijo. Tematiko lahko poglobijo s pripravo 
predavanja, na katerega povabijo strokovnjaka, ki spregovori o obravnavani vsebini. 

•Dogovorijo se za redna (mesečna ali po dogovoru) srečanja, na katera se pripravijo tako, da preberejo izbrano 
knjigo ali njen del. Na njem podelijo svoja razmišljanja o prebranem, vprašanja in izzive, ki se jim ob tem 
porajajo.

Veseli bomo vaših odzivov in predlogov, predvsem pa vsem želimo, da bi seme prebranih knjig v našem vsakda-
nu obrodilo obilne sadove. 

Medškofijski odbor za SBPo


