
APRIL – MESEC KNJIGE
2. APRIL – SVETOVNI DAN KNJIG ZA OTROKE

20. APRIL – DAN SLOVENSKE KNJIGE
22. APRIL – NOČ KNJIGE

23. APRIL – SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC



23. april – svetovni dan knjige

Svetovni dan knjige je razglasil Unesco leta 1995. To je dan, ko praznujejo pisatelji, ilustratorji, založniki,  knjižničarji in vsi, ki imajo 

radi knjige. 

Zakaj ravno 23. april? 

To je simboličen dan za svetovno književnost, saj sta na ta dan leta 1616 umrla Cervantes in Shakespeare.

Svetovni dan knjige se zgleduje po prazniku svetega Jurija, v katerem so Katalonci združili več običajev oz. praznikov – tudi praznik 

vrtnic, ki izvira iz 17. stoletja,  na katerega so fantje dekletom podarili vrtnico (lepoto), one pa njim knjigo (znanje). 

Ta dan je pri Kataloncih dan, ko si ljudje podarjajo knjige in cvetje, še posebej zaljubljeni in tisti, ki imajo kako drugače koga v srcu.  

Prav s to stoletno tradicijo je Unesco povezal svetovni dan knjige, s čimer je hotel pokazati, da je pravzaprav največji dar, ki ga lahko 

podarimo nekomu, ki ga imamo radi, dobra knjiga.

• Vzemimo si torej čas za branje.



Drago Jančar, pisatelj                 

• »Skozi petindvajset črk slovenske abecede ali poljubno število črk 

ali pismenk kakega drugega jezika nam je dano potovati in leteti, 

razumeti, spoznavati in slutiti, misliti in hrepeneti …

• In morda je to večja skrivnost kakor skrivnost silicijevih kristalov, 

s pomočjo kateri drvi nova tehnologija po medmrežnih 

prostranstvih.«             





Tone Pavček: BRANJE
Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.

Brati je na sploh enostavno.
Črke hrustaš kot zalogaj.
Teže pa je, a tudi bolj slavno,
brati pravilno in hitro nazaj.

A nazaj se daleč ne pride.
Pravo branje le dalje in dalje gre
čez črke in pike, čez vrte in hribe
v Koromandijo ali še dlje.



10 PRAVIC BRALCEV
(po Danielu Pennacu)

• 1. Da ne beremo.
• 2. Da preskakujemo strani.
• 3. Da knjige ne dokončamo.
• 4. Da ponovno beremo.
• 5. Da beremo karkoli.
• 6. Da beremo zaradi užitka.
• 7. Da beremo kjerkoli.
• 8. Da listamo po knjigah.
• 9. Da beremo naglas.
• 10. Da o prebranem molčimo.



dLib
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

• Digitilazirano tiskano gradivo.
• Tudi nekatera domača branja.
• Butalci – Lahko preberete zabavno prigodo Butalcev na dLib.
• dLib.si – Butalci

• Poiščite digitalizirano gradivo za svoje strokovno področje.



Spletna stran šolske knjižnice

• Pod zavihkom knjižnica si lahko ogledate knjižne novosti.
• Srednja tehniška šola ŠC Kranj - Novosti v knjižnici (sckr.si)



50 knjig, ki so nas napisale

• 50 knjig, ki so nas napisale - RTVSLO.si



DOBRE KNJIGE

• Dobre knjige



BUKLA

• Knjigarna Bukla



BIBLOS
Biblos - vstopna stran

• Izposoja ali nakup e-knjig.
• Za izposojo knjig na Biblosu potrebujete člansko izkaznico v splošni 

knjižnici.
• Ali si že bral e-knjigo?
• Primerjajte branje knjig in branje na internetu. 


