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S knjigo v svet
ZAKLJUČNO POROČILO
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 Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS.
S ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine pritegne kviz k reševanju kar se da široko po
pulacijo otrok, se vključuje v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig ter
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.
Vsebinski koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo tri sklope. 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, mini strip in razpišemo likovni natečaj.
Ena od prebranih knjig s seznama virov za reševanje MEGA kviza velja tudi kot ena opravljena
obveznost za bralno značko.
...............................................................................
15. cikel MEGA kviza je potekal v šolskem letu 2020/2021. Reševanje 15. cikla (in spremljajoči
likovni natečaj) smo zaradi epidemije podaljšali še za eno šolsko leto leto, in sicer do 15. maja
2022.
15. cikel je posvečen Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.
Bralna značka je slovensko kulturno gibanje in prostovoljna prostočasna dejavnost, ki s programi
in akcijami spodbuja k branju družine s predšolskimi otroki, osnovnošolce, srednješolce in odrasle.
Osnovni cilj Bralne značke je spodbujati bralca, da bo rad bral vse življenje. Gibanje se vseskozi
vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignili bralna pismenost in bralna kultura posameznikov in družbe v celoti.
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V programih Bralne značke vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev. V branje se vključuje okrog
70 % osnovnošolcev, ki jih vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev). Za
bralno značko berejo tudi Slovenci v zamejstvu in po svetu.
Bralna značka je edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj se je v 60-ih letih delovanja na področju
razvoja bralne kulture s svojimi programi uspešno ukoreninila v vseh starostnih skupinah prebivalstva in po vsem slovenskem prostoru.
Za vsebinsko pripravo vseh treh sklopov cikla in številne spodbude se toplo zahvaljujemo sodelavcema Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Mihi Mohorju in mag. Tilki Jamnik.
...............................................................................
V 15. ciklu so bili v MEGA kviz uvrščeni naslednji vsebinski sklopi:
• S knjigo kakor danes, a nekoč nekoliko drugače
• »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček)
• Naš veliki bralni klub
Kot že vrsto let je pri pripravi 15. cikla MEGA kviza sodeloval Ivan Mitrevski, ki je zasnoval celostno
podobo kviza in mini strip.
V letošnjem šolskem letu smo k reševanju še posebej povabili odrasle; poleg mladih bralcev torej
tudi učitelje, starše, stare starše, družine, cele medgeneracijske skupine … Tako smo se z MEGA
kvizom pridružili medgeneracijskim spodbudam Nacionalnega meseca skupnega branja 2021 in
akciji Beremo skupaj!
V 15. ciklu MEGA kviza smo prejeli 15.764 rešitev.
Zaključno žrebanje smo izvedli v ponedeljek, 6. junija 2022.
...............................................................................
NAGRAJENCI MEGA KVIZA
I.
Med reševalci, ki so rešili vse tri sklope in torej prišli do MEGA gesla, je bila izžrebana:
TINA JEJČIČ, OŠ Šempas.
Nagrajenka prejme knjižna in promocijska darila ter stripovsko delavnico (za cel razred) ilustratorja in pisatelja Ivana Mitrevskega.
...............................................................................
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II.
Med reševalci, ki so zbrali vse tri žige kulturnih ustanov, je bil izžreban:
FILIP ANŽEJ, Mestna knjižnica Ljubljana.
Nagrajenec prejme knjižna in promocijska darila ter stripovsko delavnico (za cel razred) ilustratorja in pisatelja Ivana Mitrevskega.
...............................................................................
III.
Med reševalci, ki so rešili vsaj en sklop, smo izžrebali pet reševalcev. Prejeli bodo knjižna in promocijska darila.
1. JULIJA KALIŠNIK, OŠ Neznanih talcev Dravograd, PŠ Ojstrica (Knjižnica Dravograd)
2. ENEJ VREČER, OŠ Ljubno ob Savinji
3. MAJ MRAK, OŠ Dušana Muniha Most na Soči
4. NELI PROSENJAK, OŠ Draga Kobala Maribor
5. JURIJ KUMER, I. OŠ Celje (Osrednja knjižnica Celje)
...............................................................................
IV.
Izžrebali smo tudi pet mentorjev, ki so vodili reševanje MEGA kviza v svojem okolju.
Prejeli bodo knjižna darila in brezplačno udeležbo na enem od nacionalnih izobraževanj Društva
Bralna značka Slovenije – ZPMS po svoji izbiri.
1. JOŽICA VODEB, OŠ Slivnica pri Celju
2. NATAŠA MARKIČ, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
3. ROMANA POGLAJEN, OŠ Ivana Kavčiča Izlake
4. MATEJA UGOVŠEK, Osrednja knjižnica Mozirje
5. VLASTA KIRN, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica
...............................................................................
V.
Med reševalci, ki so kviz reševali kot posamezniki, je bila izžrebana MANUELA SABO. Nagrajenka
prejme knjižna in promocijska darila.
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...............................................................................
MEGA likovni natečaj je potekal sedmič. Prejeli smo 77 izdelkov in podelili pet nagrad. Več o
natečaju v prilogi.
Darila podarjata Mestna knjižnica Ljubljana in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.
Vsem nagrajenim reševalcem in mentorjem iskreno čestitamo!
...............................................................................
S 15. ciklom se zaključuje projekt Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz.
Vsem partnerjem, mentorjem in reševalcem, ki ste z nami soustvarjali bogastvo vsebin in do
godkov, se iskreno zahvaljujemo.
Še posebej pa smo hvaležni sodelavcu Ivanu Mitrevskemu, ki je v kviz vnesel številne spodbude,
mu vdihnil novo podobo in ga zvesto spremljal vse do danes ter naši dolgoletni sodelavki mag.
Tilki Jamnik, ki je kviz zasnovala in ga vrsto let vodila!
V petnajstih sezonah smo skupaj odkrivali nove svetove, zbrali kar 185.974 rešitev in stkali
nepozabne vezi …
Srečno in uspešno še naprej!
Arhivsko gradivo preteklih sezon MEGA kviza bo za uporabo v izobraževalne namene do
nadaljnjega še vedno prosto dostopno na spletni strani www.megakviz.si.
...............................................................................
Ljubljana, 10. 6. 2022
Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo
Hvala za vse,
MEGA kviz!
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