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Delo z mladimi tako kot v večini knjižnic tudi v Koroški osrednji knjižnici predstavlja
izziv, saj je prav njih v knjižnico še vedno najtežje privabiti. Dejstvo je, da splošne
knjižnice organizirajo veliko dejavnosti za odrasle in otroke, mladostnikom pa jih
namenjajo bistveno manj.

P

rojekt branja za mlade Bodi kul, beri
ful je v Koroški osrednji knjižnici v
sodelovanju s koroškimi osnovnimi
in srednjimi šolami ter dvojezičnimi
srednjimi šolami v Celovcu v letu 2019/
2020 potekal že tretje leto zapored. Z
njim želimo spodbujati bralno motivacijo,
seznaniti mlade s kakovostno literaturo in
vzgajati bralce za vse življenje. Aktivnost,
ki je namenjena mladim od 13. do 18. leta,
je potekala od oktobra 2019 do aprila 2020.
Pripravili smo jim zanimiv in kakovosten
izbor literature. Izbirali so lahko med
različnimi literarnimi žanri, kot so zgodbe,
pesmi, stripi, in tudi poučnim branjem.
Nekateri izvodi knjig so bili dostopni v
elektronski obliki v spletni eKnjižnici
Biblos, ki so si jih bralci lahko prenesli
oziroma izposodili s svojimi prenosnimi
napravami (e-bralniki, pametnimi telefoni,
tablicami in računalniki). Prav tako smo
pripravili zgibanke, pri katerih smo bili

pozorni tako na vsebino kot oblikovanje, saj
smo želeli, da so mladim privlačne tudi na
pogled. Sodelujoči so morali prebrati najmanj
tri knjige s priporočenega seznama ter o njih
v zgibanko napisati osnovne podatke, svoje
misli in knjigo oceniti. Zgibanko so lahko
oddali v Koroški osrednji knjižnici in njenih
enotah ter v osnovnošolskih in srednješolskih
knjižnicah Koroške. Dostopna je bila na spletni
strani Koroške osrednje knjižnice, kar se je
izkazalo kot pozitivno predvsem v obdobju
koronavirusa, saj je veliko sodelujočih na ta
način dobilo potrebne informacije in hkrati
izpolnilo obrazec.
Vsako leto ob zaključku naredimo analizo, na
podlagi katere dobimo povratno informacijo
o tem, katere knjige so bile najbolj brane in
kakšno oceno so mladi bralci podali. Vse
sodelujoče povabimo na zaključno prireditev,
na kateri jim podelimo priznanja in manjše
praktične nagrade. Te smo jim podelili tudi
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postal skupni projekt splošnih
knjižnic koroškega območja, ki ga
bodo izvajale vse koroške splošne
knjižnice, in sicer: Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne
na Koroškem, Knjižnica Ksaverja
Meška Slovenj Gradec, Knjižnica
Dravograd ter Knjižnica Radlje ob
Dravi. Vsaka od njih bo na svojem
območju poskrbela za sodelovanje s
šolami. Projekt bomo nadgradili s
knjižnim čvekom, pogovorom o knjigi
oziroma knjigah s seznama. Tega bomo
pripravljale koordinatorke posameznih
knjižnic in ga izvajale v sodelovanju
s šolami. Aktivno sodelovanje vseh
koroških splošnih knjižnic bo vsekakor
prispevalo k večji vključenosti mladih
v dejavnosti knjižnice in soustvarjanje
knjižničnega programa.
letos, čeprav je predvidena zaključna
prireditev v aprilu s povabljenima
gostoma Cirilom Horjakom in Anjo
Štefan odpadla.
Veseli nas, da pri projektu sodeluje
vedno več učencev in dijakov koroških
osnovnih in srednjih šol. Vsako leto se
pridruži kakšna nova šola. Letos so se
za sodelovanje odločili še zamejci,
in sicer je sodelovalo kar 70 dijakov
Dvojezične zvezne trgovske akademije
Celovec in ZG/ZRG Celovec.
Želeli smo, da mladi ta projekt vzamejo
za svojega, zato so sami izbirali njegovo
ime. Na začetku smo ga poimenovali
Branje za mlade: … izBERI mi ime …
Med bralno akcijo je potekalo zbiranje
predlogov za njegov slogan, saj je bilo
… izBERI mi ime … začasno ime
projekta. Vse sodelujoče smo povabili,
da posredujejo iskrive in izvirne ideje
za novo ime. Žirija je med prispelimi
predlogi izbrala slogan Bodi kul, beri
ful, avtorico pa nagradila s tabličnim
računalnikom. Za izbiro slogana je bilo
po mnenju žirije odločilno dejstvo,
da že samo ime pove, katero ciljno
skupino nagovarja, in da se ta z njim
identi�cira.
V novi sezoni (v obdobju oktober
2020–april 2021) bo projekt zaradi
vedno večjega zanimanja in odziva

Čeprav bo to skupni projekt splošnih
knjižnic koroškega območja, bomo
zgibanke še naprej pripravljali v
Koroški osrednji knjižnici, prav
tako bo poenotena celostna podoba
projekta.
Veseli smo, da so se mentorji (učitelji,
profesorji slovenščine in šolski
knjižničarji) projektu zelo naklonjeno
odzvali, saj so na večini šol ta projekt
vnesli v letni delovni načrt.
Tudi naše izkušnje so pokazale, da
je mlade generacije treba aktivno
spodbujati k branju, zato so pomembne
tako promocija bralne kulture kot tudi
dejavnosti, ki se morajo prilagajati
njihovim željam in potrebam. Namen
projekta Bodi kul, beri ful je vsekakor
privabiti v knjižnice in k branju čim več
mladih ter tudi na ta način širiti bralno
kulturo med njimi.

Veseli nas, da pri
projektu sodeluje
vedno več učencev
in dijakov koroških
osnovnih in srednjih
šol. Vsako leto se
pridruži kakšna nova
šola. Letos so se za
sodelovanje odločili
še zamejci, in sicer
je sodelovalo kar 70
dijakov Dvojezične
zvezne trgovske
akademije Celovec in
ZG/ZRG Celovec.
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