
 

O projektu Rastem s knjigo na naši šoli 

 

Ker se zavedamo kako pomembno je branje, naša šola že vrsto 

let sodeluje pri projektu Rastem s knjigo. To je nacionalni 

projekt spodbujanja bralne kulture.  

Njegovi začetki segajo v šolsko leto 2006/2007. 

Projekt pripravlja Javna agencija za knjigo Republike 

Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko – 

centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni 

knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, 

Združenjem splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri 

ZBDS in Društvom slovenskih pisateljev. 

 

Cilji nacionalnega projekta so: 

• spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega 

slovenskega mladinskega leposlovja,  

• promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega 

leposlovja, 

• spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk 

splošnih knjižnic, 

• motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih 

slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter 

povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega 

mladinskega leposlovja. 

 



Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob 

mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige 

dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji. 

 

Vsako leto strokovna komisija izbere dve knjigi. Eno prejmejo 

vsi sedmošolci, drugo pa dijaki prvih letnikov srednjih šol. 

Doslej izbrane knjige za osnovnošolce so: Mate Dolenc; Kako 

dolg je čas, Janja Vidmar; Elvis Škorc, genialni štor, Nataša 

Konc Lorenzutti; Avtobus ob treh… 

V sklopu projekta naši sedmošolci obiščejo Mestno knjižnico 

Velenje, kjer prejmejo knjigo, spoznajo delovanje knjižnice, 

ter si ogledajo zbirko prvih beril zbiratelja in kulturnika 

Marjana Marinška. Zbirka šteje 1700 prvih beril v več kot sto 

šestdesetih svetovnih jezikih vseh celin. Zbirka je dragocena, 

prikazuje pa prve otrokove korake v svet pisne kulture. 

Obisk Mestne knjižnice je vsekakor pomemben, kajti nekateri 

se prvič znajdejo v njenih prostorih, kar pozitivno vpliva na 

njihovo odločitev o vpisu v knjižnico ter posredno na branje 

skozi celo življenje. 

Lansko šolsko leto so učenci prejeli knjigo Mateta Dolenca: 

Kako dolg je čas. V šoli smo si na youtube-u ogledali pogovor 

o knjigi Mateta Dolenca z Igorjem Saksido. Nato smo brali 

zanimive zgodbe iz knjige ter se o njih pogovarjali. Zgodbe 

smo prebirali tudi v osmem in devetem razredu. 

Učencem se je branje zdelo zanimivo. Zgodbe so jim bile 

všeč. Morske zgodbe so pričarale pridih morja, kopenske pa 

prebudile domišljijo. Skupinsko branje in pogovor o 

prebranem sta dejavnika, ki pozitivno vplivata na razvoj, 

izoblikovanje stališč in mnenj učencev. 



Projekt Rastem s knjigo predstavlja popestritev ter obogatitev 

našega dela, hkrati pa spodbuja bralno kulturo pri mladih ter 

vpliva na vse segmente in funkcije, na katere branje vpliva. 

Naše sodelovanje v projektu Javne agencije za knjigo 

Republike Slovenije, Rastem s knjigo, lahko vrednotim kot 

uspešno. 

Sodelovanje v projektu nadaljujemo tudi v šolskem letu 

2021/2022.  

 

»Brati pomeni početi podvige« Tone Pavček 
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