
Anketa med bralkami in bralci glede Maistrove bralne značke za odrasle v Slovenski 

vojski za l. 2019: 

 

1. Kako vam je bil všeč letošnji izbor knjig, ki je bil sestavljen iz treh sklopov? 

2. Kaj vam pomeni udeležba pri bralni znački, vam je to dodatna spodbuda za branje in za vaš 

bralni izziv? 

 

1. 

 

Na kratko naj povem, da sem se dotaknil vseh treh sklopov, ki je bil sestavljen za letošnji 

izbor knjig. Knjige pred tem nisem poznal. Izbral sem ravno tiste, ki so mi bile zelo všeč in 

obenem tudi na voljo v naši knjižnici. Ne vem pa, ali sem imel srečno roko pri izbiri, ali pa je 

bilo zgolj naključje izbire meni po volji. Vseh pet knjig sem tudi ocenil s petimi zvezdicami in 

lahko povem, da bi se jih z veseljem ponovno dotaknil kdaj v prihodnosti, ko vsebina že malo 

zbledi. Verjamem, da so tudi druge knjige iz izbora vredne bralčeve pozornosti. 

 

Udeležba pri bralni znački mi pomeni dodatno spodbudo za branje, saj velikokrat se zgodi da 

pridem v knjižnico in niti ne vem kaj bi pravzaprav vzel za branje. Lahko zatrdim, da je 

udeležba pri bralni znački in s tem v zvezi predlagan izbor knjig v veliko pomoč in 

spodbudo.  

 

Na zgibanki je navedeno, da je letos bralna značka za odrasle že osma po vrsti, jaz pa sem 

letos prvič in sigurno ne tudi zadnjič. Žal mi bo če se ne bom udeležil zaključne prireditve, 

ker sem v Ljubljani in ne vem še kakšne službene obveznosti me čakajo. 

 

2. 

Letošnja bralna značka mi je bila zelo všeč, ker so bili raznoliki sklopi in sem lahko našla iz 

vsakega nekaj kar me zanima.  

Predlagam, da je tudi v bodoče sestavljena iz več sklopov.  

Hvala za vabilo na zaključno prireditev, vendar se je ne bom mogla udeležiti.  

 

 

 

3. 

 

Dober izbor knjig, meni veliko pomeni vsaka knjiga. Odločila sem se za Almo Karlin, 

SAMA, letos mineva 100 let svetovne popotnice Alme M. Karlin. 

Za bralno značko sem se odločila, ker me motivira in prijetno druženje z vami, ki pripravite 

pravo presenečenje ob zaključku, in podelitev priznanj za bralno udeležbo. Hvala vam g. 

Nidorfer. Želim vam vse dobro. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Letošnji izbor knjig je zelo "domoljuben", kar zelo paše tudi pod našo uniformo in seveda 

dela ljubezen do naših prednikov še večjo in močnejšo. 



 

Bralna značka me na neki način vzpodbudi, da izberem knjige, ki jih morda drugače ne bi 

poznal in se srečal z mnogimi pisatelji/pesniki. Tudi to je širjenje obzorja in poznavanje 

lepote slovenskega slovstva - slovenske zgodovine.  

 

 

 

5. 

 

Odgovori na anketo: 

1. Všeč mi je razdeljenost knjig na sklope. Tako lahko v naprej veš, kaj od katere knjige lahko 

pričakuješ, katero vzeti v katerem obdobju. Prav tako mi seznam da zavedanje, da berem 

različno vrsto literature in tudi da zmeraj ne morem poseči po vseh vrstah. 

2. Ja, bralna značka mi je tudi v osebno spodbudo za branje. Če katero leto ali življenjsko 

obdobje, manj posegam po branju, me to spodbudi, da vsaj malo. Shranjene imam tudi 

pretekle sezname in tako lažje najdem še kakšno knjigo. 

 

 

 

6 

 

Pošiljam nekaj misli ob bralni znački: 

1. Izbor knjig za bralno značko je zelo premišljeno izbran in tudi dovolj širok, da vedno 

najdem kaj zase. 

Spodbuja me za branje različnih zvrsti literature in me opominja, da moram prebrati kaj več 

še iz skupine strokovne literature. 

2. Z veseljem sodelujem pri bralni znački, saj me spodbuja k branju in mi ponuja primerno 

literaturo, ki jo lahko uporabim še v prihodnje. Zanimiv je tudi vsakoletni izbor iz različnih 

področij. 

Hvala za vaš trud in še tako naprej s spodbujanjem k branju 

 

 

7. 

 

 

Jaz sem itak strastna bralka, tako da skoraj na vsakem seznamu najdem  

kaj zase. Na letošnjem izboru knjig se je našlo za vsakogar nekaj.  

Všeč mi je, da se navežete na kakšno posebno obletnico (letos 100 let  

začetka potovanja Alme Karlin ter 100 let od priključitve Prekmurja  

matični domovini, lani Cankarjevo leto ipd.). Obžalujem, da lani nisem  

utegnila prebrati knjig s seznama za bralno značko MORS, za vnaprej pa  

kanim to storiti vsako leto. 

 

Kot sem že dejala, resnično rada berem, in to že od nekdaj. Bralna  

značka za odrasle v SV se mi zdi super spodbuda za branje in dodana  

vrednost. Moram reči, da ne poznam nobenega drugega delodajalca, ki bi  

organiziral bralno značko, in s tem dejstvom se rada pobaham pred  

bralskimi prijatelji in prijateljicami. :) 

 

 



8. 

Letošnji izbor je bil zanimiv. Zanimive knjige, katere sem sploh prvič opazil. Verjetno jih 

drugače sploh nebi bral. Ni mi żal, da sem jih. 

 

Branje je bogatenje besednega zaklada. Na delovnem mestu moram prebrati veliko različnega 

strokovnega gradiva, ob vsem tem rad preberem še kaj drugega, v sklopu Bralne značke pa 

zmeraj najdem kaksno knjigo, ki je drugace verjetno ne bi vzel v roke. Vsekakor pa BZ 

spodbuja branje.  

Bravo, nadaljujte s tem tempom.  

 

 

9. 

 

Moja zgodba je malo drugačna ...  

Letos sem prvič sodelovala na Maistrovi bralni znački. Počutim se zadovoljno in ponosno. 

Glede na to, da v življenju nisem prebrala veliko "ta resnih" knjig mi je bil kar izziv prebrati 5 

knjig . Kot vzgojiteljica predšolskih otrok in mati dvoletne hčerke sem pa veliko prebrala 

otroških knjig. 

S pridobljeno Maistrovo bralno značko bom tudi presenetila mojega partnerja, kateri še zdaj 

ne ve, da sem jo osvojila. Po moje sploh ne bo verjel .  

 

Bil mi je izziv...naslednje leto pa spet.  

Hvala! 

 

Se vidimo na podelitvi! 

 

 

 

10. 

Pozdravljeni, 

Meni je izbor knjig vsako leto zelo zanimiv, saj sem do sedaj še vedno našel kar nekaj del, ki 

so v meni pustila močan pečat. Jaz v osnovi nisem zahteven bralec, saj v knjižnici hitro 

najdem knjigo, ki  

 

jo potem z veseljem preberem. Seveda pa v časopisih vedno rad pregledam tisti del, ki 

objavlja recenzije knjig ali pa samo usmerja bralce k določenim knjigam. Bralna značka v SV 

je za mene vsekakor dragocen vir iz katerega sem v teh letih našel in seveda prebral knjige, ki 

jih drugače verjetno ne bi. Še posebej so mi bila zanimiva leposlovna dela slovenskih 

avtorjev, ki mi med iskanjem v knjižnici redko padejo v roke. 

Skratka, bralna značka v SV je vsekakor pomemben projekt, ki ga je treba izvajati tudi v 

prihodnje. Verjamem, da je bralna kultura v Sloveniji še vedno na visoki ravni, pa ne glede na 

to, branja nikoli ni preveč - nič ne stane, a nas duhovno bogati in tega bogastva nam nihče 

nikoli ne more vzeti. 

V pričakovanju na naslednji izbor knjig vas lepo pozdravljam, 



 

11. 

 

1. Po pravici povedano, sem brala kar po svojem izboru in se na razvrstitev po sklopih nisem 

ozirala. Sem pa iz vsakega sklopa prebrala nekaj. 

Sicer pa hvala za vaš dodaten  trud, da ste se potrdili še s tem. 

2. Bralne značke se vsako leto razveselim, saj sem prebrala kar nekaj knjig, ki jih drugače ne 

bi. Ena med njimi je tudi knjiga Ane Hazler, ki mi je bila zelo všeč in sem jo priporočila tudi 

prijateljicam. Predvsem pa mi je všeč, da nas spodbujate k branju slovenskih avtorjev. 

 

Na zaključku me najverjetneje ne bo, za to se vam že zdaj zahvaljujem, da nam bogatite 

dneve z bralno značko. 

 

 

 

 


