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      PARTNERJI PROJEKTA:  

 

 
Kratek opis projekta HiBRA 
 

 
HiBRA je odprto tekmovanje v hitrem branju. Gre za tekmovanje, kjer se preverja sposobnost 
hitrega branja z razumevanjem in ne predhodnega znanja tekmovalcev. Vsa gradiva so v 
slovenskem jeziku. 
 
Vsa državna prvenstva v hitrem branju so neprofitna in namenjena vsem, ki želijo preizkusiti svojo 
sposobnost hitrega branja z razumevanjem. Tekmuje se v skladu s pravili Miselne olimpijade, 
Svetovne organizacije miselnih športov ter Nacionalnega sveta miselnih športov Slovenije. 
 
Cilji tekmovanja so: 

• omogočiti ljudem, da tekmujejo v hitrem branju sami s sabo in se primerjajo z drugimi, 
• vzpodbuditi večje število ljudi, da uporabljajo tehnike hitrega branja, 
• izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva, 
• preprečevanje prehoda zaposlenih v dolgotrajno brezposelnost, 
• izboljšanje usposobljenosti in konkurenčnosti ljudi, 
• boljša prehodnost dijakov in študentov v višje letnike. 

 
Tekmovanje je odprto za vse ljudi ne glede na državljanstvo in se ga lahko udeležijo, pod enakimi 
pogoji kot državljani Republike Slovenije, tudi tekmovalci iz tujine. 
 
Tekmovanje poteka v štirih kategorijah: 

• Otroci (do 12 let). 
• Juniorji (med 13 - 17 let). 
• Odrasli (med 18 – 59 let). 
• Seniorji nad 60 let. 

 
Projekt spodbuja uporabo tehnik hitrega pomnjenja ter hitrega učenja z razumevanjem ter 
omogoča, da šole, fakultete, domovi starostnikov svojim varovancem ponudijo nekaj svežega in 
uporabnega v vsakodnevnem življenju.  
 
 
Ciljne skupine tekmovanja 
 

V projektu sodelujejo učitelji, profesorji in predavatelji, strokovni delavci domov starejših, drugi 
strokovnjaki, študenti, prostovoljci, ki se usposabljajo s tega področja ter prenašajo znanja in 
veščine na njihove uporabnike. 
 

Šolskih tekmovanj se bo udeležilo cca. 1000 tekmovalk in tekmovalcev iz celotne Slovenije, 
medtem, pričakujemo okrog 120 tekmovalcev na državnem prvenstvu.  
 

Na tekmovanju se zbirajo ljudje različnih poklicev in starosti, ki jim je skupno, da radi premikajo 
meje mogočega pri pomnjenju in učenju. Tekmovanje je primerno za ljudi vseh starosti. Na 
tekmovanju prevladujejo mladi tekmovalci. 
 
 
Organizatorji tekmovanja HiBRA 2016 
 

• EIC Univerzum Minerva Maribor s soorganizatorji. 
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Glavni partnerji 
 
 

• Nacionalni svet miselnih športov Slovenije. 
• MegaUM - Nacionalno združenje za promocijo in urjenje spomina Slovenije. 
• DELAJ Z GLAVO - Miselni klub Slovenije. 
• Gloschewski in memocamp.de. 
• Svetovna organizacija miselnih športov. 

 
 
Kraj 
 

• Natančna lokacija za izvedbo tekmovanja v hitrem branju v letu 2016 bo znana jeseni 2015. 
• Šolska in regijska tekmovanja se bodo izvajala na vključenih organizacijah (cca. 50 

organizacij) v projekt MemoŠOLA (OŠ, SŠ, Fakultete) in SeniorMEMO (Domovi upokojencev, 
Društva upokojencev) po vsej Sloveniji.  

 
 
Spletna stran in promocija projekta   

Spletna stran www.MEMORIADA.eu  tvori komunikacijsko jedro projekta. Ažurne informacije so 
udeležencem in drugim voljo 24 ur na dan. Vso komunikacijsko in promocijsko podporo daje 
tekmovalcem tudi spletna stran UniverzumMinerva® www.umi.si, ki jo dnevno obišče več kot 1.000 
različnih obiskovalcev, kakor tudi spletne strani soorganizatorjev in partnerjev projekta.  Ob 
izobraževalnih vsebinah, ki se nahajajo na tej spletni strani, je ta zaradi ciljne skupine obiskovalcev 
tudi učinkovit medij za promocijo tekmovanja. 
 
 
Odmevnost tekmovanja v medijih 
 

Tekmovanje memoriada že vrsto let doživlja veliko medijsko pozornost, saj je postala eden 
pomembnejših dogodkov na področju razvoja talentov v Sloveniji.  
 
 
 


	Kratek opis projekta HiBRA
	Ciljne skupine tekmovanja
	Organizatorji tekmovanja HiBRA 2016

