
Leta 2019 mineva skoraj 500 let od natisa prvih slovenskih 
knjig Primoža Trubarja Abecednik in Katekizem, več kot 
300 let od natisa Valvasorjeve knjige Slava vojvodine 
Kranjske in 200 let od smrti dveh ključnih razsvetljencev 
našega prostora barona Žige Zoisa in Valentina Vodnika.
V jubilejnem letu se z MEGA kvizom povezujemo z 
Mestnim muzejem Ljubljana, kjer so pripravili veliko 
letno razstavo Knjiga.Znanje.Razum., s predstavitvijo 
obdobij, ki so bila ključna za razvoj slovenske pisane in 
tiskane besede ter slovenskega jezika, s poudarkom na 
središčnem prostoru dogajanja, Ljubljani.

Rdeča nit letošnjih gesel je znana Vodnikova pesem.
Pesem je prvič izšla brez naslova v Veliki pratiki za 
leto 1795. Po vsebini gre za poučno opisno pesem, t. i. 
budnico, saj prebuja slovensko socialno in prvič tudi 
narodno zavest (v kasnejših popravkih je Vodnik izraz 
Krajnc nadomestil s Slovencem). Pesnik v obliki nagovora 
poziva rojake k delovnemu, poštenemu in pametnemu 
življenju, ki prinaša razvoj, blaginjo, zadovoljstvo ter 
srečo. Po njegovem mnenju imajo možnost za uspeh vsi 
ljudje, ne glede na družbeni položaj. Tudi Slovenci imamo 
vse predpogoje – naravno danost, fizično in umsko 
sposobnost za delo, vendar se moramo za uspeh potruditi 
sami. Največja nesreča, ki nam lahko prepreči napredek, 
je lenoba, zato se je moramo izogibati. 

(Povzeto po Wikipediji.)

Rešitev oddaj v svoji knjižnici ali jo pošlji na naslov:
MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Za MEGA kviz«
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1 1 2210 7126 16 4

1 20 13 2216 11518 127 15

117 2215 1214 1101 3 6

113 2214 6115 1221 2
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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!

ZBIRKA ŽIGOV: 
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Podoba Valentina Vodnika iz publikacije Koledarčik slovenski za navadno leto 1854.
Vir: Rupert, M. (1997). Krajnski jezik čeden narediti: razstava ob 200-letnici Lublanskih novic.


