»GLASBA BESED« 2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE
Bralno spodbujevalna akcija ob 2. aprilu
Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) vsako leto 2. aprila praznuje mednarodni
dan knjig za otroke, s katerim želi spodbujati ljubezen do branja in mladinskih knjig. Lani je bila
pokrovitelj praznovanja Slovenska sekcija IBBY, letos pa Ameriška sekcija IBBY.
Poslanico Glasba besed je napisala Margarita Engle, ilustriral pa Roger Mello, prejemnik
nagrade Hansa Christiana Andersena.
Glasba besed
Margarita Engle
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.
(Prevedla Nada Grošelj)

Tudi Slovenska sekcija IBBY spodbuja praznovanje 2. aprila oz. različne praznične prireditve,
povezane z mladinsko književnostjo in branjem. Vsako leto je bralno spodbujevalna akcija
delno povezana s sporočilom poslanice ob mednarodnem dnevu knjig za otroke. Praznovanje
letošnjega
2.
aprila
povezujemo
s praznovanjem
jubileja
Kristine
Brenkove. Bralnospodbujevalna akcija Glasba besed Kristine Brenkove in besede o glasbi: 110
kakovostnih bralnih predlogov vabi k branju s 110 knjigami, ki so še vedno aktualne, zimzelene
in vredne branja ter kličejo h »glasbi besed« Kristine Brenkove« in k »besedam o glasbi«.
Kristina Brenkova je živela s sloganom »za otroke le najboljše«, zato njena dediščina živi še
naprej.

https://issuu.com/knjiznicaljubljana/docs/kb (seznam 110 knjig - bralnih predlogov)

Dragi učenci in starši,
tudi vas vabimo k odkrivanju kamenčkov, bralnih izzivov, za katerimi se skriva Kristina
Brenkova.
Andreja Mohar Montanič, knjižničarka

