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Obiske muzejev, galerij in drugih kulturnih ustanov
vpisuj v oblačke. Ob obisku prosi, da ti v ustanovi
pritisnejo svoj žig. Potrudi se, da boš dobil vsaj en žig!

!

»Trdna je moja vera, da napoči zarja tistega dne, ko
naša kultura ne bo več krizantema siromakova, temveč
bogastvo bogatega. Že slutim zarjo tistega dne, sluti
jo vse moje najgloblje in najčistejše hrepenenje. Ne, ne
hrepenenje sámo! Moje delo je slutnja zarje, vsaka moja
beseda in vse moje življenje. Že slišim dleto, ki kleše
granitni temelj novi zgradbi …
Kadar napoči tisti dan, bo prerojeni narod pobral iz blata
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pohojeno ubogo krizantemo, očistil jo bo ter jo shranil
s hvaležnim spoštovanjem, za spomin na grenkolepo
preteklost.
Na enem tistih tenkih belih lističev bo napisano moje
ime.«
Ivan Cankar: Bela krizantema (str. 124 in 130). Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1966.
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V jubilejnem letu 2018 praznujemo stoto obletnico
Narodne galerije z razstavo Ivane Kobilca (1861–1926)
‘’Slikarija je vendar nekaj lepega ...’’, ob stoletnici smrti
Ivana Cankarja pa s številnimi kulturnimi dogodki
tudi Cankarjevo leto. Z izbranimi citati obeh velikanov
slovenske umetnosti naglašujemo povezovalno in
univerzalno sporočilo umetnosti tudi v letošnjem ciklu
MEGA kviza.
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Naslov OŠ ali domači naslov

Naslov OŠ ali domači naslov

Rešitev oddaj v svoji knjižnici ali jo pošlji na naslov:
MKL, Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo,
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
»Za MEGA kviz«

Zbirko žigov oddaj v svoji knjižnici ali jo pošlji na naslov:
MKL, Pionirska – center za mladinsko
književnost in knjižničarstvo,
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana
»Za MEGA kviz«

Ivana Kobilca, Bele krizanteme, (1906–1914).
Zasebna last.

