April, mesec knjige
April je mesec knjig in branja, saj 2. aprila praznujemo mednarodni dan knjig za
otroke, 23. aprila pa svetovni dan knjige in avtorskih pravic.
Ob praznovanju mednarodnega dne knjig za otroke na OŠ Bršljin tudi
zaključujemo z aktivnostmi za Župančičevo bralno značko. Bralna značka je v
letošnjem šolskem letu praznovala 60. obletnico, saj so bile prve bralne značke
podeljene na Prevaljah 22. maja 1961. Ob tem učence ponovno vabimo, da v
kolikor letos še niso prebrali dovolj knjig, to storijo do zaključka šolskega leta in
se s tem pridružijo dolgoletni tradiciji bralcev bralne značke.

K branju ob prazniku otroške knjige nas vabi tudi Društvo Bralne značke s
poslanico predsednika društva, Marka Kravosa, ki naj nas vse spodbudi k
sprostitvi v teh 'čudnih' časih v družbi prijetnih otroških knjig in pravljičnih likov:
Takoj za dnevom lažnivih kljukcev, 1. aprilom, nastopi mednarodni, svetovni dan
knjig za otroke.
Prav je tako. V teh dišečih, lepo okrašenih knjigah je 1001 resnica, tisoč občutkov
in dogodivščin v davnini in do današnjih dni: pod soncem in pod žarki lune, iz
mitskih korenin pod zemljo in iz sanjske preje, kjer je vse zlahka res, če prinaša
dobro - in srečen konec.
Vsa velika literatura rase iz teh resnic prve otroške knjige, ki se napaja in poji ob
toku prvinskega življenja. Od tisočerih zrn soli, tisočerih zrnc cvetnega prahu, iz
rojev črk in besed na pisanem papirju. Naj nam bo v veselje: malim in velikim.
Dajmo ga z veseljem deliti z drugimi v svoji bližini.
Berimo otroške knjige, da se bodo zgladile gube na čelu starega sveta.
Marko Kravos

Praznovanje mednarodnega dne knjig za otroke sega v leto 1966. 2. april, rojstni
dan pravljičarja H. C. Andersena, je Mednarodna zveza za mladinsko književnost
tega leta razglasila za mednarodni dan knjig za otroke. Letošnjo poslanico in
plakat je pripravila Ameriška sekcija. Poslanico je napisala pesnica Margarita
Engle, plakat je ustvaril ilustrator Roger Mello.
Glasba besed
Ko beremo, zrastejo duhu peruti.
Ko pišemo, nam zapojejo prsti.

Besede so bobni in flavte na listu,
so ptič, ki se s pesmijo vzpenja, in slon, ki trobenta,
so reka, ki teče, in slap, ki teleba,
metulj, ki zakroži
visoko na nebu!

Besede nas vabijo k plesu –
ritmi in rime, utripi srca,
peket in prhut, stare in nove povesti,
take izmišljene, take resnične.

Kadar si udobno ugnezden doma

ali čez meje drviš proti novim deželam
in tujim jezikom, so zgodbe in pesmi
vse tvoje.

Kadar delimo besede drug z drugim, glasovi
postanejo glasba prihodnosti,
mir, prijateljstvo, radost:
melodija,
ki upa.
(Margarita Engle)

Upamo, da bo tudi vaš mesec april potekal v znamenju knjig in branja!

Maja Femc, knjižničarka

