UMETNIKI SEZONE 2021/2022
POZORNOST UMETNIKOM V NOVI BRALNI SEZONI
BRALNA ZNAČKA NA PRAGU 61. POMLADI
BRALNA ZNAČKA, plemenito kulturno gibanje, ne pozna staranja, saj jo vsako leto
mladijo nove generacije bralcev. Prav v branju je njena moč gibanja, saj so ob knjigi
združeni tako mentorji kot bralci. Vsi skupaj pa vztrajamo v spoznanju, da bi bila
materinščina brez branja samo še spomin na dejanje, ki je bilo porojeno v Prežihovem
svetu davnega leta 1961. Ob vsakoletnem spodbujanju, spoštovane mentorice in
spoštovani mentorji, smo vseskozi bogatili branje s počastitvijo avtorjev – največ okrog
najbolj pomembnih jubilejev.
V maju 2021 bJE minilo 60 let, odkar so na Prevaljah prvič podelili 119 bralnih značk.
V vseh nas je ponos, ker spodbujanje za branje dobrih knjig še vedno traja, saj nobeno
motiviranje ni imelo tako dolge življenjske dobe, kot ga ima BRALNA ZNAČKA. Še
posebej pa je pomembno, da plemenito kulturno gibanje ni v zatonu. Koronavirus je bil
iziv, a ljubezni do branja ne more uničiti noben virus, je samo izziv za nove oblike dela,
da se ohranja spodbujanje in - branje. Tako ne bomo nikoli pozabili besed, ki jih je
izrekel Tone Pavček, pesnik za vse čase: Če ne bomo brali, nas bo pobralo!
Tudi zato je prav, da obnavljamo spomine na ustvarjalce, ki so s svojimi deli
zaznamovali zgodovino branja mladinske književnosti.
Letos je vsem izbrancem skupno, da niso samo spodbujali s svojim delom, pač pa tudi
orali ledino pri širjenju tega najbolj množičnega gibanja.
Na čelu je bil pisatelj ANTON INGOLIČ (ob 30. obletnici smrti), ki je verjetno v svojem
času obiskal največ šol; njegova srečevanja so segala tudi v nekdanje republike naše
skupne domovine. Najbolj je navduševal s svojimi deli: Deček z dvema imenoma,
Tajno društvo PGC, Mladost na stopnicah, Gimnazijka, Potopljena galeja; vsa ta dela
so primerna, da jih spoznajo tudi današnji bralci.

Pisateljica dr. KRISTINA BRENKOVA* (110-letnica rojstva) ni navdušila samo s
svojim delom (Osma dežela, Prva domovina, Deklica Delfina in lisica Zvitorepka,
Prigode koze Kunigunde, Srečanja z umetniki, Bežna srečanja, Obdarovanja ...) ali kot
Prežihova kurirka (Kruh upanja), prevajalka (Astrid Lindgren: Pika Nogavička), pač pa
se je izkazala kot imenitna urednica mladinskega programa in pripomogla, da so bile
knjige opremljene z vrhunskimi ilustracijami. Njeno načelo je bilo: Za mlade je dobro le
najboljše!
Po njej se imenuje tudi nagrada za najboljšo izvirno slovensko slikanico, ki jo
podeljujejo 22. oktobra.

Živ je spomin na JOŽETA ŠMITA (ob stoletnici rojstva); bil je pesnik (Pol za šalo, pol
za res, Ježek se ženi, Dedek ježek in Minibaba), prevajalec, zelo pa se je vtisnil v
spomin kot priljubljen urednik Cicibana.

Pisateljica ELA PEROCI je tudi ob stoletnici rojstva ohranila naziv najboljše
pravljičarke; njena dela še danes doživljajo ponovne izdaje (Moj dežnik je lahko balon,
Muca copatarica, Za lahko noč, Tacek, Stolp iz voščilnic, Nina v čudežni deželi ...)
Dvakrat je dobila Levstikovo nagrado in med redkimi pisatelji tudi nagrado
Prešernovega sklada.

Čeprav bo v oktobru minilo že deset let od njegove smrti, je pesnik TONE PAVČEK
še vedno živ med nami, saj so njegova dela izšla tudi po smrti. Poglejmo jih samo
nekaj: Juri Muri v Afriki, Polž pred nebotičnikom, Čenčarija, Prave (in neprave) pesmi,
Majhen dober dan, Majnice, fulaste pesmi, Deček gre za soncem, Juri Muri drugič v
Afriki, S črko čez Krko ... Izkazal se je tudi kot odličen prevajalec in urednik.

Ob 90-letnici rojstva se spominjamo iznajdljivega karikaturista in urednika BOŽA
KOSA; verjetno ni šole, ki je ne bi obiskal in pričaral svoje junake, kot sta na primer
Kavboj Pikec in Rdeča pesa. Ustvaril je likovno podobo za številne knjige (Branka
Jurca: Uhač in njegova druščina, Vohljači in prepovedane skrivnosti, Rodiš se samo
enkrat, Špelin dnevnik. Njegova je tudi Pika Nogavička Astrid Lindgren ...).

Pisateljica BERTA GOLOB, bližajoča se 90-letnici rojstva, se številnim bralcem ni
predstavljala samo s svojim delom (Sovražim vas, Skrinja iz babičine bale, Šolske
razglednice, Jezikovni vozli, Dežela Slovničarija ...), pač pa je obogatila zgodovino
Bralne značke s strokovnimi nasveti, mentorjem pa so nadvse prav prišli njeni priročniki
Znani obrazi, Srce ustvarja, roka piše, Do zvezd in nazaj … Svet je skozi humor lepši
...

Pisatelj MIHA MATE (ob 80-letnici rojstva) je s svojim pristnim ribniškim humorjem
nasmejal mlade bralce po vsej Sloveniji (Leskova mladost, Pobegle kolebnice,
Bosopeta druščina, Kurja vojska, Babica v supergah, Smeh in solze moje doline); bil
je tudi uspešen prevajalec in urednik, nadvse pa je zaslužen za širitev Bralne značke
na Tržaškem.

MARIJA LUCIJA STUPICA je bila prva ilustratorka, ki je razstavljala v Bologni;
spominjamo se je ob 20-letnici prezgodnje smrti. V njenem rodu so sama imenitna
imena: Gabrijel Stupica, Marlenka Stupica in zdaj še Lucijina hčerka Hana. O sebi je
zapisala: "Razlogov, da ilustriran knjige, je več. Najvažnejši je verjetno ta, da sem
ohranila veliko 'otroškega' v sebi in da to otroškost varujem: nikakor ne želim postati
popolnoma odrasel človek brez fantazije, pravljičnih sanj, brez strahu ..."

NAGRADE ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST

LEVSTIKOVE NAGRADE 2021 (podeljene 8. junija 2021)

Levstikove nagrade že od leta 1949 dalje podeljuje založba Mladinska knjiga za
najkakovostnejša dela, ki jih je izdala na področju otroškega in mladinskega leposlovja.
Nagrade se podeljujejo za dela, ki so izšla izključno pri založbi Mladinska knjiga. Od
leta 1990 se nagrade podeljujejo bienalno – na vsaki dve leti. Od leta 1999 dalje se
podeljuje tudi nagrada za življenjsko delo.
Nagrada za izvirno leposlovno delo za otroke in mladino
Blaž Lukan za knjigo Fantek in punčka z ilustracijami Ane Zavadlav. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2021.

Nagrada za izvirne ilustracije za otroke in mladino

Ana Zavadlav za ilustracije v knjigi ilustracije v slikanici Obisk Gaje
Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019.

Nagradi za življenjsko delo
Letošnja Levstikova nagrajenca za življenjsko delo sta:
in
-

pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec Andrej Rozman Roza.
akademska slikarka in ilustratorka Alenka Sottler.

Levstikovi nagrajenci 2021: Andrej Rozman Roza, Alenka Sottler, Ana Zavadlav in
Blaž Lukan.
Fotografija: spletna stran Mladinske knjige.

DESETNICA 2021 (podeljena 27. maja 2021)

Desetnico podeljuje sekcija za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev,
in sicer za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo v prozi ali poeziji.
Za desetnico lahko kandidirajo le člani Društva slovenskih pisateljev, je torej stanovska
literarna nagrada in se podeljuje za obdobje zadnjih treh let.
Nagrado desetnica je prejel Damijan Šinigoj za delo Kjer veter spi.

NAGRADA KRISTINE BRENKOVE ZA IZVIRNO SLOVENSKO SLIKANICO 2020
(podeljena 22. oktobra 2020)

Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je zasnovala Zbornica
knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS),
podeljujejo pa jo najlepši izvirni slovenski slikanici, in sicer 22. oktobra, na rojstni dan
Kristine Brenkove.

Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je prejela slikanica
Timbuktu, Timbuktu Petra Svetine z ilustracijami Igorja Šinkovca.

VEČERNICA ZA LETO 2019 (podeljena 25. septembra 2020)

Večernica je nagrada za najboljše izvirno mladinsko delo, ki je izšlo v preteklem letu.
Podeljuje jo časopisno-založniško podjetje Večer na tradicionalnem srečanju
slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti od leta 1997 dalje.

Letošnji nagrajenec je pesnik in pisatelj Andrej Rozman Roza za zbirko pesmi
in kratkih zgodb Rimuzine in črkolazen. Knjigo je ilustriral Zvonko Čoh.

NAGRADA MODRA PTICA (podeljena 15. januarja 2020)

Nagrado modra ptica podeljuje založba Mladinska knjiga. Nagrada se podeljuje od
leta 2012, vsakič za drugo književno zvrst (v letu 2020 za mladinski roman), od leta
2016 bienalno.
Nagrada je podeljena na podlagi javnega natečaja.
Modra ptica za mladinski roman je bila letos podeljena tretjič.
Nagrado modra ptica je prejela Simona Semenič za mladinski roman Skrivno
društvo KRVZ z ilustracijami Tanje Komadina.

PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2020

ZARADI IZREDNIH RAZMER V LETU 2020, PRIZNANJA ZLATA HRUŠKA NISO
BILA PODELJENA.
PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2019 (podeljena 27. novembra 2019)

PRIZNANJE ZLATA HRUŠKA 2019 (podeljena 27.
novembra 2019)
Feri Lainšček: Prvotnost. Ilustr. Jure Engelsberger. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2018. – v kategoriji izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga;
Juraj Šebesta: Pes pa v smeh. Prev. Diana Pungeršič. Ljubljana: Cankarjeva
založba, 2018. - v kategoriji prevedena mladinska leposlovna
knjiga; PRIPOROČILNICA
V kategoriji izvirna slovenska mladinska poučna knjiga nagrada ni bila
podeljena.
Thiago De Moraes: Atlas mitov. Prev. Mojca Žnidaršič. Jezero: Morfemplus, 2018.
− v kategoriji prevedena mladinska poučna knjiga.

(povzeto po Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS)

