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REVIJA OTROK IN KNJIGA MED LETOŠNJIMI
GLAZERJEVIMI NAGRAJENCI
V Mariboru vsako leto podelijo Glazerjevo nagrado za življenjsko delo ter
Glazerjeve listine za pomembne dosežke
v krajšem časovnem obdobju. Nagrade,
poimenovane po pesniku Janku Glazerju, so najvišja priznanja mariborske občine na področju kulture.
Na razpis za letošnje nagrade je prispelo 20 predlogov. Nagrade, ki so bile
svečano podeljene 20. marca 2003 v Kazinski dvorani SNG Maribor, so prejeli:

za življenjsko delo dr. Jože Mlinarič,
Glazerjeve listine pa revija Otrok in
knjiga, akademski slikar Bogdan Čobal
ter režiser in ustvarjalec razširjenih medijev Igor Štromajer.
Utemeljitev nagrade za revijo
Otrok in knjiga:
Revija Otrok in knjiga je edina
slovenska strokovna revija, namenjena obravnavi mladinske književnosti,

Od leve: Slavica Rampih Vajzovič, Darja Kramberger,
Darka Tancer-Kajnih in Dragica Turjak
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književne vzgoje in s knjigo povezanih
medijev. Od ustanovitve pred 30 leti ves
čas izhaja v Mariboru.
Preučevanje mladinske literature je
bilo v tradiciji slovenske literarne zgodovine v primerjavi s preučevanjem literature za odrasle zmeraj zapostavljeno.
Šele v zadnjem obdobju je postalo enakovreden del slovenske literarne vede in
nedvomne zasluge za to ima tudi revija
Otrok in knjiga, ki redno objavlja razprave in strokovne članke s tega področja.

Pisanje o literarnih delih za otroke in
mladino se tako tudi zaradi možnosti
rednega objavljanja v reviji postavlja na
zrele literarnoteoretične in literarnozgodovinske temelje in oddaljuje od zgolj
impresionistično poljubnega in emocionalnega opisovanja zgodb. V zadnjih
letih pa je revija svoje delovanje opazno
razgibala tudi z organizacijo simpozijev
in okroglih miz o nekaterih značilnih
temah mladinske književnosti in o problemih strokovnega pisanja o njej.

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA 2003
April je mesec, ko ima knjiga praznik. Slovenski knjižničarji (posebno še
mladinski) vse od leta 1967 pričnemo s
praznovanjem že 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke (izbran na Andersenov rojstni dan). Zdaj je že šesto leto
ta praznik tudi v znamenju razglasitve
posebnega priznanja, ki ga mladi bralci
v slovenskih splošnih in šolskih knjižnicah podeljujejo svoji izbrani knjigi v
akciji »Moja najljubša knjiga«.
Akcija je povezana z bibliopedagoškimi dejavnostmi v splošnih in šolskih
knjižnicah, med katerimi sta posebej pomembni razstava moja najljubša knjiga
(pripravljajo jo mladi bralci sami) ter
pogovori o knjigah. Te in mnoge druge
dejavnosti se izvajajo po večini slovenskih knjižnic, od leta 1998* pa mnoge
od njih s temi dejavnostmi sodelujejo v
skupni akciji Moja najljubša knjiga, ki
jo koordinira Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica iz Ljubljane, podpira slovenska sekcija IBBY,
*
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njena častna pokroviteljica pa je Zveza
bibliotekarskih društev Slovenije.
Slavnostna podelitev priznanj Moja
najljubša knjiga 2003 je bila letos v
Pionirski knjižnici v Ljubljani.
In rezultati? 10.386 otrok je izbralo
tako:
– najljubša mladinska knjiga slovenskega avtorja:
Anica
Muck, Desa: Anica.
Anica in materinski dan; Anica in
grozovitež; Anica in zajček; Anica in
športni dan; Anica in Jakob.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001,
2002
– najljubša mladinska knjiga, prevedena v slovenščino:
Harry Potter
Rowling, Joanne. K.: Harry Potter.
Kamen modrosti; Dvorana skrivnosti;
Jetnik iz Azkabana; Ognjeni kelih.
Prev. Jakob Kenda. Ljubljana: Epta,
1999, 2000, 2001

Seznam knjig s priznanjem »moja najljubša knjiga«:
1998 Bogdan Novak: Ninina pesnika dva, Roald Dahl: Matilda
1999 Desa Muck: Lažniva Suzi, Roald Dahl: Matilda, Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo!
2000 Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo!, Roald Dahl: Matilda, Nejka Omahen: Silvija
2001 Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo!, Joanne K. Rowling: Harry Potter
2002 Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo!, Joanne K. Rowling: Harry Potter
2003 Desa Muck: Anica, Joanne K. Rowling: Harry Potter

