
PODELITEV BRALNE ZNAČKE PGM 2021 

   

Na svetovni dan knjige, 23. aprila, smo se v ZOOM-okolju zbrali, da razglasimo 
prejemnike letošnje Bralne značke PGM. Prireditev so že tradicionalno s kulturnim 
programom oplemenitili letošnji šolski Prešernovi nagrajenci Petja Golec Horvat, 

Blaž Šabeder in Neža Ožinger, pridružili pa so se jim še Kiara Katan s pevsko 
točko, Inja Jahić na klavirju in trio z violinistkama Hano Krampl ter Gajo Plohl, ki 
ju je na klavirju spremljala Ana Pučnik. Spomnili smo se tudi nekaterih pomembnih 
literarnih obletnic: 110. obletnice rojstva Kristine Brenkove, 700-letnice smrti 
najpomembnejšega srednjeveškega pesnika Danteja Alighierija, 200. obletnice 
rojstva francoskega pesnika Charlesa Baudelairja, mineva pa tudi 170 let od rojstva 
slovenskega pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča. 

Šolsko leto 2020/2021 nam bo vsem gotovo ostalo v prav posebnem spominu. Pa ne 
le po epidemiji COVID-19, ki neusmiljeno kroji naša življenja, temveč po še enem 
pomembnem dogodku. 170 let je praznovala naša Prva in mi z njo. Lepo je biti del 
zgodovine te častitljive dame na Maistrovem trgu, jo soustvarjati in živeti tudi v družbi 
dobre literature. V kroniko iztekajočega se šolskega leta bomo namreč zapisali že 2. 
bralno značko naše gimnazije. Letos je združila kar 153 bralk in bralcev! 

Hvala vodstvu šole za podporo projektu in založbi Litera, ki je letos prispevala knjižne 
nagrade. Iskrene čestitke vsem, ki ste jo dosegli. Verjamem, da si boste leto zapomnili 
tudi po marsikateri dobri knjigi, ki ste jo prebrali. 

Knjige nas povezujejo, nam pomagajo razumeti svet okoli sebe, omogočajo nam 
potovanja iz domačega naslanjača in še mnogo, mnogo več. Zato berimo sebi in 
drugim, delimo to veselje, pa naj gre za romane ali zbirke pravljic, stripe ali slikanice, 
poezijo ali poučne knjige. Prihodnje šolsko leto pa se ponovno združimo v projektu 
Bralna značka PGM 2022! 

 

Metka Kostanjevec, vodja BZ PGM 

 

Več: https://youtu.be/r2IV6maNQxg 

Album fotografij: https://www.prva-gimnazija.si/album/bralna-znacka-
2021?zbirka=Knji%C5%BEnica. 
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