
2. april – mednarodni dan knjig za otroke in mladino 
 
Danski pravljičar Hans Christian Andersen je v svojem življenju veliko prepotoval. Na poti 
med Dunajem in Benetkami je potoval tudi po Slovenskem. Obiskal je Maribor, Celje in 
Ljubljano, kjer je dvakrat prespal v Hotelu Stadt Wien. Ta hotel je stal na mestu, kjer je danes 
veleblagovnica Nama. 
(Hans Christian Andersen se je rodil 2. aprila 1805 v mestu Odense na Danskem.) 

 
Dragi učenke in učenci! 
Kot vsako leto tudi letos praznujemo mednarodni dan knjig za otroke in mladino. Za ta 
praznik je bil izbran rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, katerega 
pravljice poznajo otroci po vsem svetu. 
Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY vsem mladim po svetu ob prazniku knjig 
pošlje poslanico, ki jo napiše literarni ustvarjalec iz določene države. Letošnje leto je za vse 
nas še posebej pomembno, saj je prav Slovenska sekcija IBBY zadolžena za 2. april 2020, kar 
pomeni, da se z našim gradivom in spodbudami praznuje mednarodni dan knjig za otroke po 
vsem svetu. 
Poslanico je napisal Peter Svetina, plakat je ustvaril Damijan Stepančič. 

 
 
Poslanica ob 2. aprilu 2020 
 

Peter Svetina 
LAKOTA PO BESEDAH 
 
V moji deželi konec aprila ali začetek maja ozelenijo grmi, ki jih kmalu nato naselijo 
zapredki metuljev. Kot vata ali kot sladkorna pena zgledajo, ličinke pa požirajo list za 
listom, dokler grmi niso videti popolnoma opustošeni. Ko se metulji razvijejo, odletijo, 
grmički pa kljub temu niso uničeni. Ob letu ponovno ozelenijo, spet in spet. 
 
To je podoba pisateljice, podoba pesnika. Zgodbe in pesmi ju izjejo, izčrpajo ju, in ko 
so napisane, odletijo, odidejo v knjige, odidejo med poslušalce. To se ponavlja.  
In kaj se zgodi s pesmimi in zgodbami? 
 
Poznam fanta, ki so mu operirali oči. Dva tedna po operaciji je moral ležati le na 
desnem boku, potem še mesec dni ni smel brati, ničesar. Ko je po mesecu in pol 
prijel v roko knjigo, se mu je zdelo, kot da bi besede z žlico zajemal iz sklede. Kot da 
bi jih jedel, zares jedel.  
 
In poznam dekle, ki je zdaj učiteljica. Pravi: Otroci, ki jim starši niso brali knjig, so 
siromašni. 
 
Besede v pesmih in zgodbah so hrana. Niso hrana za telo, nihče si z njimi ne bo 
napolnil želodca. So hrana za duha in dušo.  
 
Kadar je človek lačen in žejen, se mu stisne želodec, osušijo se mu usta. Išče, kje bi 
lahko dobil vsaj kos kruha, skodelico riža, koruze, kakšno ribo ali banano. Bolj ko je 
lačen, bolj se mu oži pogled, ne vidi več drugega kot par grižljajev, ki bi ga nasitili. 



 
Lakota po besedah se ne kaže tako, kaže se kot malodušnost, kot brezbrižnost, kot 
arogantnost. Ljudje, ki jih tare ta lakota, se ne zavedajo, da je njihova duša 
premražena, ne zavedajo se, da hodijo mimo sebe, pa se ne vidijo. Del sveta jim 
odteka, ne da bi ga sploh kdaj opazili.  
 
To lakoto potešijo pesmi in jo potešijo zgodbe. 
 
Če tega doslej nismo počeli, je upanje, da se nasitimo? 
 
Je. Fant bere, skoraj ni dneva, da ne bi bral. Punca, ki je postala učiteljica, bere 
zgodbe svojim šolarjem. Vsak petek. Vsak teden. Če kdaj pozabi, jo na branje 
spomnijo otroci sami.  
 
Pa pisateljica in pesnik? Ob letu bosta ozelenela. In spet ju bodo izjedle zgodbe in 
pesmi, ki bodo kot metulji poleteli na vse strani. Spet in spet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damijan Stepančič, avtor plakata 

 

 



Vse o pisatelju Petru Svetini in ilustratorju Damijanu Stepančiču in njunih knjigah izveste na 

spletni strani Slovenske sekcije IBBY: 

https://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/356-bralna-akcija-2-april-2020 

 

ZA KRAJŠE DNEVE PA ŠE: 
Organizacija UNESCO je omogočila dostop do svoje svetovne digitalne knjižnice. Ta združuje 
širok nabor kulturnih in izobraževalnih vsebin. Na spletnem mestu najdete zanimivo gradivo, 
različna besedila, zemljevide, fotografije, posnetke in filme v sedmih jezikih. Do vsebin lahko 
dostopate na povezavi: https://www.wdl.org/en/. 
Lutkovno gledališče Ljubljana 

Predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo v času trajanja epidemije dostopne na 
povezavi: https://vimeo.com/showcase/6866479 

Boštjan Gorenc Pižama: Pravljice v živo. 
Kako si v BIBLOSU izposodite e-knjige s člansko izkaznico splošne knjižnice: VIDEO 
NAVODILO.   
 

 

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke in mladino pa se vsaj za krajši čas s knjigo iz domače 

knjižnice, s knjigo iz šolske ali splošne knjižnice ali z e-knjigo umaknite v tišino. 

Prijetno branje vam želim. 

Knjižničarka Majda  

https://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/356-bralna-akcija-2-april-2020
https://www.facebook.com/unesco/?__tn__=K-R&eid=ARCqNRoJW1kmYFOJy869ptAnLvaCUkZHy7vCZNz2yju0bcZtOr7M0pEW--qMszpBQ2SKi9mS5jdmgy_n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBlUzMb0vARHZn9wOj8YhmpGG2Z1E1evyMh-iOYuZ3hv1eSZqXpatB79wPhwZnYOPoQatJ8t2dnpYF4y8yOpC56PkEPYbBo1d98sUidh0zPqK7MlFDSrzMZ33FpSeFkg0cgKf16KzNQXg3vfPZT_Q-5Plsnd008gwng7iGhDKrr-GnR1SJFYq2QCjkobW5wVGxJjCskANvow_zNZ7aYOiwlJ-mnm47t--m1nsOUBgjYZZIED6jhuvCSZuh9_1S811YuWAd54bkeOdcRXj1Y5so8EDlxn7thOfXA-StLSZs-IL5AUVNN1U0bOE5nepaO9RPA75UsrJqwl61pqZdOa1BnAu_HC-QZNY95P7pHJ75UAhznBtsFgAI
https://www.wdl.org/en/?fbclid=IwAR3V-vcgpd6MJpL91kIUyqzwC_G70Sq13XlV0RB-tNIx8mCv0Q1tgynX9AM
https://www.facebook.com/LutkovnoGledalisceLjubljana/?__xts__%5B0%5D=68.ARAYHeIabh4Qc4SdnMeC8Ukj75Irwk-94Bb-u4o2EJ36aR96sy0bwYrcmPXeI7tEVJjxTBxiFQ1xRkY8BP0VZg3wZh5atVj-sVdgX-upuxqrvAlO1WlKt6sMS42cQQ3uqkyiK5boRN3OmgEU0JVTjjpyB6StyNUymvkdSWNnS3OqB6vRkGM3l-wNrxFNCkNVVmJWIR70pimIdX1T1511g6JhIWjy92EHBZHKA0L6kSaj2KKqBwipqxtxtQ7I1CdVmXb47xBZCGn_dzcCvAtflP32cKoBOzFkKPGv0aPBPhcj2XZhxvAV86glA7LE-Xuoi9URqLifn6n6puB68jGQQOwSCzTyg4Am0l4xSlO8LUaUj3tMb7uKZ0MNR1daJOMgyIKoMl0x7Os_131KvtI87sOqyCRuBSi3rG50szd13hDmKFvBTcTmxX281b-Fw22Bl4zMK2MRMd-Juy1zFOy2SYBuDg92vxrsOAOsb5AgRqUZfHod4-cYqrIqsr6kEPzFuXQwvGCLG8hbp85U0KXRxnyjs2dcHVs&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://vimeo.com/showcase/6866479?fbclid=IwAR07UFWZ2xoMBaYaTBI-jE6l138h1iJv71WFm5Cy_1GR0r7_CKtCXnVK1WM
https://www.facebook.com/pg/BGPizama/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=GKpL2gBb2NY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GKpL2gBb2NY&feature=emb_logo

