
POMEN PREDŠOLSKE 

BRALNE ZNAČKE PRI 

DRUŽINSKEM BRANJU
KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA

PIONIRSKA KNJIŽNICA LEOPOLDA SUHODOLČANA

LEA VAVKAN

JELKA KOS



SPLOŠNO

 Predšolska bralna značka je v Sloveniji kot pojem že trdno 
zasidrana in ni nikakršna novost, saj začetki segajo že v 
devetdeseta leta. 

 COBISS+ nam pod ključnimi besedami predšolska bralna značka 
ponudi 128 zadetkov, od tega 75 člankov in 52 knjig.

 Mnogo akcij, imenovanih predšolska bralna značka, poteka v 
vrtcih, precej pa je tudi takih, kjer je pobudnik, svetovalec, 
soizvajalec, usmerjevalec in koordinator splošna knjižnica.



ZAČETKI PBZ PETRA NOSA

 V Koroški osrednji knjižnici smo se zato odločili za 

vzpostavitev enotne akcije. Ideja o široko zastavljenem 

projektu pod imenom Predšolska bralna značka Petra Nosa 

(PBZ Petra Nosa) je vzklila spomladi leta 2008.

 Junija 2008 sva poslali vabilo vsem vrtcem v Mežiški dolini 

in se dogovorili za sestanke, kamor sva odšli z našo 

direktorico.



ZAČETKI PBZ PETRA NOSA

 Odzivi so bili večinoma pozitivni in tako v šolskem letu 
2008/09 začnemo prvo sezono, sodelujejo 504 otroci. PBZ 
Petra Nosa danes vključuje vseh 5 vrtcev in 8 njihovih enot 
v Mežiški dolini in veliko večino vanje vpisanih otrok. 

 Pridružili sta se nam tudi dve skupini varovancev Centra za 
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.

 Pot do tolikšnega sodelovanja pa ni bila vedno preprosta, 
zato smo za novo, dodatno vključevanje in navdušenje 
posameznih vzgojiteljic oziroma oddelkov vrtcev skozi vsa 
leta vedno znova iskali nove načine in prijeme.



PRVI ODZIVI VZGOJITELJIC

 Pozitiven odziv:

- V veliki večini je bil projekt lepo sprejet, saj prej marsikje 

niso izvajali tovrstne dejavnosti.

 Negativen odziv: 

- Vzgojiteljice se ne čutijo sposobne predlagati staršem, kaj 

je kvalitetna literatura.

- Ena je izrazila problem nagrajevanja „korenček-palica“. 



DOGOVORI MED KNJIŽNICO IN VRTCI

 Knjižničarke pripravimo priporočilni seznam gradiva.

 Knjižnica pripravi zaključne prireditve, 7 ponovitev.

 Knjižnica priskrbi diplome, knjižničarke jih po zaključku 
podelimo.

 Knjižničarke izvajamo ure pravljic v knjižnici (tudi izven 
odprtosti knjižnic po enotah) in v vrtcih.

 Knjižničarke pripravimo vodenja po knjižnici.

 Skupinam iz vrtca nudimo prostor za razstavo, kjer 
ponazorijo potek PBZ Petra Nosa.

 Z vodstvom vrtcev se dogovorimo o plačilu članarine 
vzgojiteljicam.



CILJI PBZ PETRA NOSA

 Želeli smo pokriti veliko večino predšolske populacije pri 
prizadevanju, da jim omogočimo stik z raznolikim gradivom 
in knjižnico. S tem smo se nadejali ugodnega vpliva na razvoj 
bralne pismenosti ter bralne kulture.

 Cilj PBZ Petra Nosa ni tekmovanje, temveč promocija branja, 
spodbujanje pozitivnega odnosa do knjig in knjižnice ter 
motivacija staršev, da z otroki skupaj berejo in obiščejo 
knjižnico.

 K družinskemu branju želimo pritegniti tudi starše, ki so jim 
knjižnice iz različnih razlogov manj blizu, s tem pa tudi 
pridobivati članstvo na celotnem območju.



STATISTIKA ODDELKA ZA OTROKE IN 

MLADINO
 Leto 2004 - članstvo PKLS: 1.033

- ure pravljic: 43, 841 otrok

- ogledi: 32 skupin, 904 otrok

 Leto 2008 - članstvo PKLS: 1.244

- ure pravljic: 47, 965 otrok

- ogledi: 20 skupin, 443 otrok

 Leto 2018 - članstvo PKLS: 1.313

- ure pravljic: 171, 2924 otrok

- ogledi: 81 skupin, 2197 otrok



STATISTIKA ODDELKA ZA OTROKE IN 

MLADINO
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 Članek v Ravenskih razgledih, julij 2009 

MEDIJI O NAS



 Članek v časniku Večer, 8. 

junij 2011



 Članek v Ravenskih razgledih, julij 2009 



 Članek v Prevaljskih novicah, 

december 2015



FINANČNI VIDIK – LETNI STROŠKI

 Tisk diplom cca. 350 eur

 7 ponovitev predstav cca. 1.500 eur

 V dogovoru s predstavniki občin Ravne na Koroškem, Prevalje in 

Mežica nam v teh krajih nudijo brezplačen najem dvorane, kjer 

lahko izpeljemo zaključno prireditev, saj zaradi velikega števila 

otrok v vrtcih oz. knjižnicah to ni možno.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– vloga knjižničark 

 Sezono PBZ Petra Nosa pričnemo z dopisi vodstvom vrtcev z 

vabili k sodelovanju.

 Projekt steče, ko nam do določenega datuma v začetku oktobra 

vsi vrtci javijo število sodelujočih otrok, in traja do srede maja. 



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– vloga knjižničark 

 Pripravimo ure pravljic in igralne urice za zaključene skupine v 

dopoldanskem času; ob tem jim omogočimo tudi izposojo knjig 

v času, ko naše enote sicer niso odprte. 

 Starše na različne načine vzpodbujamo in osveščamo, kako 

pomembno je, da si vzamejo čas in otrokom berejo ter se z 

njimi pogovarjajo o vsebini prebranega. 



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– vloga knjižničark 

 Konec maja pripravimo zaključne prireditve z lutkovno predstavo 

v petih krajih Mežiške doline.

 Ob koncu projekta knjižničarke otrokom podelimo diplome, 

najmlajše pa obiščemo tudi v vrtcu in jim diplome podelimo tam.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– vloga knjižničark 

 Knjižničarke glede na začetni dogovor pripravimo informativno 

gradivo za otroke in starše.

 Pripravimo tudi priporočilni seznam gradiva – bralne namige 

predšolske bralne značke Petra Nosa. 



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– vloga knjižničark 

 BRALNI NAMIGI PETRA NOSA

 Večji del je novejšega izdajnega datuma, nekaj starejših otroških 
„klasik“ pa tudi nikoli ne moremo izpustiti – zaradi kakovosti in 
simpatičnosti.

 Trudimo se, da ponujamo neke vrste ravnotežje med slovensko 
ljudsko, slovensko avtorsko in svetovno produkcijo.

 Posebne rubrike priporočajo pravljice in pesmice, predlagamo tudi 
poučne knjige in gradivo za starše.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– vloga knjižničark 

STALNI DELI BRALNIH NAMIGOV:

 NAJKRAJŠE ZA NAJMLAJŠE 

 PRVE PESMICE IN RIME

 ZA POZORNE POSLUŠALCE 

 PESMI IN UGANKE

 ZA RADOVEDNE IN RADOZNALE

 ZA PRVE SAMOSTOJNE BRALCE (SLIKOPISI, VELIKE ČRKE …)

 PRIPOROČAMO STARŠEM

 REVIJE



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

- vzgojitelji kot vezni člen

 Vzgojitelji/-ce starše seznanijo s projektom, jim posredujejo 
naša priporočila in seznam bralnih namigov. 

 Otroke pripeljejo na igralne in pravljične urice, seveda pa 
skupaj berejo pravljice v vrtcu, z njimi ustvarjalno podoživljajo 
pravljice, v vrtec povabijo knjižničarke.

 Vsako leto ob zaključku akcije en vrtec/ del vrtca v knjižnici 
pripravi razstavo izdelkov, ki so nastali čez leto ob branju za 
PBZ Petra Nosa.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE 

– starši kot podporni člen

 Dolžnost staršev je, da z otroki obiščejo knjižnico, pri tem se 

zgodi, da tudi marsikateri starš prvič obišče knjižnico. 

 Predstavimo jim naše prostore, dejavnosti in ponudbo gradiva, 

tudi seznam bralnih namigov. 

 Seveda je pogost rezultat takega obiska tudi vsaj en nov član 

knjižnice, sploh glede na to, da je članarina za člane do 18. leta 

brezplačna. 



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE: 

knjižnica – starši

 Pripravimo predavanja za starše predšolskih otrok, lahko v vrtcu, 
po možnosti pa v knjižnici, o pomenu branja za otroke in odrasle, 
družinske pismenosti in skupnega družinskega branja. 

 Predavanja obogatimo z vodenim skupnim ogledom knjižnice, s 
povabilom k vpisu in z uro pravljic. 

 Pravljico moramo pri tem izbrati zelo skrbno, da pritegne ne le 
otroke, pač pa tudi starše. Vsak korak, ki ga starši in otroci 
naredijo v knjižnici, mora biti obarvan pozitivno, lahkotno in 
prijetno.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE:

knjižnica – vzgojitelji – starši – otrok 

 Projekt poteka s skupnim delom staršev, vzgojiteljic/-ev, 

knjižničark in seveda otrok pod pogoji, s katerimi se strinjamo 

vsi.

 Včasih moramo starše s pomočjo vzgojiteljev šele pridobiti na 

svojo stran in jih vzgojiti v vsaj občasne bralce, ki vsaj delno 

cenijo knjige in knjižnico, da lahko otroku služijo za bralni 

zgled.



OTROCI KOT OSREDNJI DELEŽNIK 

DRUŽINSKEGA BRANJA 

 V priporočilih staršem posebej poudarimo netekmovalnost in 

neprisiljenost predšolske bralne značke ter prijetno vlogo, ki naj 

jo imajo branje, knjige in knjižnica v družinskem življenju. 

 Staršem je potrebno ozavestiti, kako pomemben je njihov lastni 

odnos do knjig in knjižnice za otroka – učimo z zgledom. 

 V središču družinskega branja je otrok, na njegov odnos do branja 

imajo velik vpliv predšolske izkušnje z branjem v domačem okolju. 



OTROCI KOT OSREDNJI DELEŽNIK 

DRUŽINSKEGA BRANJA 

 Se spoznavajo s pravljicami in pesmicami, knjigami in knjižnico 
na prijeten in postopen način.

 Rutina branja s starši povzroči, da otrok povezuje branje z 
občutkom prijetnosti, varnosti in ljubljenosti. 

 Otroci prebrano vsebino podoživljajo, ko jo posredujejo 
staršem, nato pa tudi vrstnikom in odraslim 
poslušalcem/sprejemnikom. 

 O prebranem se lahko izrazijo na način, ki jim najbolj ustreza 
(pripovedovanje, likovna ali dramska upodobitev).



SODELOVANJE KNJIŽNICE Z OKOLJEM V 

OKVIRU PBZ PETRA NOSA

 Okolje v smislu raznih skupnosti in zavodov, hkrati pa tudi v 

smislu posameznih družin.

 Poziv družinam, usmerjanje v zgodnje srečanje s knjigami in 

obiskovanje knjižnice – objava vabila na igralne urice v CSD in 

ZD. 

 Vrtci in CUDV delujejo kot vmesni člen, pa tudi kot soizvajalec.

 Kulturni zavodi v občinah omogočajo brezplačno uporabo 

prireditvenih prostorov.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE -

zaključek

 Vsekakor ima predšolska bralna značka pomembno vlogo v 

družinskem branju z vidika sedanjosti, prav tako ali še 

pomembnejšo pa tudi z različnih vidikov v prihodnosti. 

 Predbralna pismenost je pomembna za zgodnjo pismenost in vpliva 

na vse nadaljnje življenje.

 Nekaterim staršem pravzaprav predšolska bralna značka omogoči 

prvi stik s knjižnico ali vsaj stik s knjižnico po dolgem času.



PBZ PETRA NOSA IN DRUŽINSKO BRANJE -

zaključek

 Sodelovanje z okoljem se izkaže v medsebojno korist za vse 

udeležence: vrtcem in CUDV pomagamo kot knjižnični servis, pa 

tudi izvajalec prireditev in pravljičnih ur ter izdajatelj priznanj, ki 

otrokom in staršem veliko pomenijo. Vrtci pa za nas delujejo kot 

most do družin s predšolskimi otroki. 

 Korist za družine, otroka? Neprecenljiva. Za vse ostalo žal ni 

mastercarda, smo pa zato knjižničarke.


































