2. april – mednarodni dan knjig za otroke in mladino
»Joel sede na nenavaden stol, ki stoji ob mizi. V bistvu sta dva stola, ki sta z naslonjali pritrjena skupaj z žeblji.
»Kaj bereš?« vpraša.
»Meni je vseeno, kakšen naslov ima knjiga,« odgovori stari zidar. »Preberem malce tukaj in malce tam, in kar
mi ni všeč, spremenim. Konec te knjige mi ni všeč. Zato sem napisal novega, kakršnega si želim jaz.«
»Pa se to sme?« vpraša Joel.
Stari zidar poblisne proti njemu: »Koliko vsega se ne sme,« reče. »Ne smeš nositi dveh različnih čevljev, ne smeš
stanovati v stari kovačiji, ne smeš imeti kokoši v hiši. Toda jaz to vseeno počnem. Saj nikomur ne škodim. Poleg
tega sem tako in tako zmešan.«
»Si res?« vpraša Joel.
»Najbrž sem bil enkrat zmešan,« odvrne stari zidar. »Vse misli, ki sem jih takrat imel, so tako bolele. Vendar ni
več tako. Zdaj mislim le tiste misli, ki so mi všeč. Kvečjemu sem še čisto majčkeno zmešan.«
(Henning Mankell: Pes, ki je potoval k zvezdi)
2. april, rojstni dan največjega svetovnega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, je razglašen za
mednarodni dan knjig za otroke in mladino od leta 1967.
Slavni danski pravljičar se je rodil leta 1805 v mestu Odense na Danskem očetu čevljarju in materi perici. Rad je
imel gledališče in želel je uspeti v njem, a nesmrtno slavo so mu prinesle šele pravljice. Andersenova dela so
najbolj razširjena in prevajana dela po vsem svetu, le Sveto pismo je bilo prevedeno v več jezikov.
Nekaj naslovov: Grdi raček, Cesarjeva nova oblačila, Kraljična na zrnu graha, Palčica, Mala morska deklica …
Letošnji sponzor 2. aprila je Slovenska sekcija IBBY. Poslanico z naslovom Lakota po besedah je napisal Peter
Svetina, plakat in vabilo-kocko je ustvaril Damijan Stepančič, vse gradivo je oblikovala Melita Rak.
Slovenska sekcija IBBY je skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko pripravila bralno spodbujevalno
akcijo s knjigami Petra Svetina in Damijana Stepančiča, ki jo lahko najdete na spletni strani.
Izberite si svojo najljubšo knjigo s seznama (ali pa tako, ki vas ob letošnjem praznovanju 2. aprila še posebej
nagovori), preberite odlomek (ali pa kar celo knjigo) in ga delite – posnemite se in svoj posnetek delite na
svojem facebook profilu, pri tem pa v objavi označite tudi Slovensko sekcijo IBBY. Ali pa posnetek pošljite na
ibby.slovenia@gmail.com in ga bodo objavili na svoji FB-strani.
Delite ideje za dobre knjige s svojimi prijatelji. V teh dneh smo še posebej lačni besed.
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.

Poslanico, ki sta jo napisala Peter Svetina in Damijan Stepančič, si lahko preberete
tule https://www.ibby.si/index.php/int-ibby/ibby-2-april/344-poslanica-ob-2-aprilu-2020 ali pa prisluhnete
branju Boštjana Gorenca – Pižame tule: https://www.youtube.com/watch?v=W5q0xeiX_KM.

