
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. 
Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko 
književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti 
muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Narodno galerijo.

S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko populacijo 
otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje ter spodbuja branje poučnih knjig in obisk kulturnih 
ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in 
šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne 
šole.

V šolskem letu 2018/2019 je potekal 13. cikel MEGA kviza. Kviz je bilo mogoče reševati od konca 
oktobra 2018 do konca maja 2019 na domači strani www.megakviz.si.

Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo pet sklopov. Posamezni sklop 
obsega vprašalnik (tudi v pdf obliki, primerni za tisk), obsežnejše gradivo o predstavljeni temi (»Vse o 
...«) in vrsto spodbud za nadaljnje raziskovanje (Radovednež) in potepanje (Potepuh), opremljen pa je 
tudi s slikovnim in videogradivom ter vrsto e-povezav. Za posamezni cikel kviza pripravimo priporočeno 
literaturo in razpišemo likovni natečaj.

V Narodni galeriji so ob stoti obletnici svoje ustanovitve predstavili življenje in delo Ivane Kobilca, 
nedvomno najbolj znane slovenske umetnice. V šolskem letu 2018/2019 so dejavno in na različne načine 
spodbujali reševanje kviza. Za šolske skupine, ki so reševale MEGA kviz, so pripravili posebno MEGA 
vodstvo; skozi izbrane dvorane so se reševalci sprehodili po stalni zbirki in po dveh občasnih razstavah: 
Ivana Kobilca (1861–1926). Slikarija je vendar nekaj lepega in Skrivnosti dolgega življenja. Pot umetnin od 
restavratorskega ateljeja do razstave, ob tem pa rešili vseh pet sklopov MEGA kviza. Za vsebinsko pripravo 
vseh petih sklopov cikla in številne spodbude se še posebej zahvaljujemo mag. Kristini Preininger, 
Nataši Braunsberger in Tjaši Debeljak. 
Zbirka pesmi Andreja Rozmana Roze z naslovom Pesmi iz galerije, ki jo je založila Narodna galerija in smo 
jo v okviru letošnjega kviza še posebej priporočali, je prejela desetnico, nagrado Društva slovenskih 
pisateljev za najboljše otroško ali mladinsko delo. Iskrene čestitke avtorju in sodelavcem Narodne 
galerije! Knjigo bodo v dar prejeli nagrajenci letošnjega kviza.

V šolskem letu 2018/2019 so bili v MEGA kviz uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:
• 100 let Narodne galerije
• Svetovljanska slikarka
• Pesmi iz galerije
• Za umetnino
• Galerijski potep

ZAKLJUČNO POROČILO



Kot že vrsto let je pri pripravi letošnjega kviza sodeloval ilustrator Ivan Mitrevski, ki je zasnoval celostno 
podobo kviza in koncept likovnega natečaja. 

V 13. ciklu MEGA kviza smo prejeli 10.067 rešitev.

Letošnji kviz ste reševali v splošnih in šolskih knjižnicah, pri različnih predmetih, rešitve pa ste lahko 
oddajali tudi v Narodni galeriji, ki je v okviru projekta pripravila MEGA vodstva. Izjemen obisk le-teh (32 
skupin) in številne prejete rešitve z vodstev potrjujejo, da je ta oblika dela odlična motivacija za reševalce, 
ki ogled galerije združijo z reševanjem kvizovskih sklopov.
Veseli smo,  da so se nam pri reševanju letošnjega kviza pridružili tudi otroci izven Slovenije, in 
sicer učenci Dopolnilnega pouka slovenščine v Bosni in Hercegovini in učenci Dopolnilnega pouka 
slovenščine v Srbiji.
V okviru likovnega natečaja ste ustvarili prelepe izdelke, 10 najboljših smo nagradili in razstavili v Narodni 
galeriji.  Do začetka naslednjega šolskega leta bodo na ogled v Mestni knjižnici Ljubljana na Kersnikovi 2 
v Ljubljani. Več o natečaju v prilogi.

NAGRAJENCI LETOŠNJEGA KVIZA

I.
Med reševalci, ki so rešili vse sklope in torej prišli do MEGA gesla, je bila izžrebana:
MAJA BOGATAJ, OŠ Dob.

II.
Med reševalci, ki so zbrali vseh pet žigov kulturnih ustanov, je bila izžrebana:
INJA ŽGANK, III. OŠ Celje. 

Obe nagrajenki prejmeta knjigo Pesmi iz galerije, družinsko vstopnico za ustvarjalne delavnice v Narodni 
galeriji ter nagrade iz darilnega programa Narodne galerije.
 
III.
Med reševalci, ki so rešili vsaj en sklop, smo izžrebali deset reševalcev. Prejeli bodo knjigo Pesmi iz 
galerije in družinsko vstopnico za ustvarjalne delavnice v Narodni galeriji.

1. INES FUNDA, OŠ Notranjski odred Cerknica, podružnica Grahovo (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica)
2. DINA KAPELE, OŠ Ob Rinži Kočevje
3. DUŠANKA TOMIĆ, Društvo Slovencev »Sava« Beograd
4. TADEJ NEMANIČ, OŠ Metlika (Ljudska knjižnica Metlika)
5. FIONA PAHOR, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
6. MANCA VALJAVEC, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani (Knjižnica Jurij Vega)
7. DOMEN SAMSA, OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje (Knjižnica Makse Samsa)
8. SIMON KOPRIVC, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice (Knjižnica Laško)
9. MAŠA MARJETIČ, OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
10. NEŽA TURINEK, OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj



IV.
Izžrebali smo tudi deset mentorjev, ki so vodili reševanje MEGA kviza v svojem okolju. 
Prejeli bodo knjigo Pesmi iz galerije in vstopnico za ogled stalne zbirke in občasnih razstav.

1. TANJA ALBREHT, Mestna knjižnica Piran  
2. PAVEL VOLK, OŠ Dobravlje (Lavričeva knjižnica Ajdovščina)
3. KATJA ŠUŠTAR, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
4. ANA LEDINEK, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
5. PIA MARINCELJ, Knjižnica Kočevje 
6. ANDREJA BOSIO, Knjižnica Šentjur
7. MARTINA KOZOROG KENDA, OŠ Dušana Muniha Most na Soči
8. NATAŠA VRŠIČ, OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
9. URŠKA SOTLER, III. OŠ Celje
10. BARBARA LEKŠE, OŠ Ivana Skvarče Zagorje

Vsem nagrajenim reševalcem in mentorjem iskreno čestitamo!

Zaključno žrebanje smo izvedli v sredo, 5. junija 2019, ob 11. uri v Narodni galeriji. Na prireditvi so 
se nam pridružili učenci OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (v organizaciji Lavričeve knjižnice Ajdovščina) in 
učenci Dopolnilnega pouka slovenščine v Bosni in Hercegovini (v organizaciji Društva Slovencev Triglav, 
Banjaluka), ki so si po žrebanju ogledali stalno zbirko Narodne galerije.

S 14. ciklom MEGA kviza se selimo v Mestni muzej Ljubljana, tokrat bo naša osrednja tema knjige in 
zgodovina njihovega nastanka in razvoja. Od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do 
modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja. 
Kviz pripravljamo ob občasni razstavi Knjiga. Znanje. Razum. v Mestnem muzeju Ljubljana, na kateri bodo 
predstavljena obdobja, ki so bila ključna za razvoj slovenske pisane in tiskane besede ter slovenskega 
jezika, s poudarkom na središčnem prostoru dogajanja, Ljubljani.

Otvoritev nove sezone kviza bo v ponedeljek, 21. oktobra 2019, v Mestnem muzeju Ljubljana.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta in prijetne poletne počitnice.

Ljubljana, 6. 6. 2019
 
Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
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