
 

SSSSpoštovani poštovani poštovani poštovani ljubitelji knjig in branja!ljubitelji knjig in branja!ljubitelji knjig in branja!ljubitelji knjig in branja!    

 
V današnji svetovni dan knjigedan knjigedan knjigedan knjige smo pri Bralni znački že vstopili z devetim »zlogom« predsednika Bralne 
značke Marka Kravosa. 

V noč knjigenoč knjigenoč knjigenoč knjige nas vse skupaj vabi član programskega odbora Bralne značke Boštjan Gorenc 
Pižama https://www.youtube.com/watch?v=rtAjnTCp4vY. 

Za to, da dnevednevednevedneve in nočinočinočinoči sploh lahko beremo knjige in da tudi v teh časih in teh dneh do njih lahko pridemo, pa 
skrbijo slovenski založnikislovenski založnikislovenski založnikislovenski založniki. 

Vabimo vas, da se udeležite številnih zanimivih dogodkov, ki so jih pripravili v teh dneh, in da osvežida osvežida osvežida osvežite tudi te tudi te tudi te tudi 
svoje knjižnicesvoje knjižnicesvoje knjižnicesvoje knjižnice za potovanja S knjigo v svet ... 

Sejem s kavčaSejem s kavčaSejem s kavčaSejem s kavča:::: Javna agencija za knjigo RS in Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju s 
številnimi založniki vabijo na SEJEM S KAVČASEJEM S KAVČASEJEM S KAVČASEJEM S KAVČA, spletni knjižni sejem. 
Sejemske cene veljajo do nedelje, 26. 4. 

 

  

23. Slovenski dnevi knjige v Mariboru23. Slovenski dnevi knjige v Mariboru23. Slovenski dnevi knjige v Mariboru23. Slovenski dnevi knjige v Mariboru: Ko te napiše knjiga 2020; Spletni knjižni sejem in predfestivalske 
knjižne produkcije v organizaciji MKC Maribor in partnerjev. 

 

 

 
 



Založba ZRC organizira spletni knjižni sejem Knjige n@ recKnjige n@ recKnjige n@ recKnjige n@ receptepteptept: Spletni knjižni sejem družboslovja in 
humanistike. 

 
 

  

Noč knjige 2020.  

 

Naj vas za zaključek spomnimo še na sodelovanje Bralne značke in podjetja HOFER, ki se odvija tudi v teh 
časih, ko je poti do knjig manj, in je zato še posebej dragoceno: 

Kakovostne knjige v HOFERJEVIH trgovinahKakovostne knjige v HOFERJEVIH trgovinahKakovostne knjige v HOFERJEVIH trgovinahKakovostne knjige v HOFERJEVIH trgovinah: 
V akciji Bralna značka priporočaBralna značka priporočaBralna značka priporočaBralna značka priporoča je na posebej označenih knjižnih stojalih po ugodnih cenah moč 
najti kakovostne knjige slovenskih založb, ki so izšle v zadnjih letih. Knjige so opremljene z logotipom Društva 
Bralna značka Slovenije – ZPMS in z oznako starosti. Tretja akcija v tem šolskemTretja akcija v tem šolskemTretja akcija v tem šolskemTretja akcija v tem šolskem letu se je pričela 20. aprila 20. aprila 20. aprila 20. aprila 
2020 in bo trajala vse do konca maja2020 in bo trajala vse do konca maja2020 in bo trajala vse do konca maja2020 in bo trajala vse do konca maja. 

 

Prijazen pozdrav, 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS 


