
NACIONALNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« 2021/2022 

V šolskem letu 2021/2022 že ŠESTNAJSTIČ poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne 

kulture »Rastem s knjigo« - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu 

sedmošolcu. 

Uradni začetek projekta »Rastem s knjigo OŠ 2021« v šolskem letu 2021/2022 je 8. 

september 2021, mednarodni dan pismenosti.  
 

Izjemoma pa se zaradi epidemije uradni začetek projekta »Rastem s knjigo OŠ 2021« v 

šolskem letu 2021/2022 prične s 2. NOVEMBROM 2021.  

 

V kolikor predvidenega obiska v splošni knjižnici ne bo možno izvesti zaradi morebitnega 

slabega epidemiološkega stanja v državi, se lahko poiščejo tudi alternativne rešitve izvajanja 

projekta »Rastem s knjigo OŠ 2020« (obisk splošnega knjižničarja na šoli, izvedba projekta 

s strani šolskega knjižničarja, itd.), za katere se dogovarjajte šole in knjižnice individualno 

med seboj in sproti. Pri drugih oblikah izvajanja »Rastem s knjigo OŠ 2021« je pomembno 

slediti osnovnim ciljem, tj. da je vsak sedmošolec seznanjen z organizacijo splošne in šolske 

knjižnice ter da prejme v dar izbrano knjigo slovenskega avtorja in ilustratorke ter knjigo 

tudi prebere. 

 

Za osnovnošolce je bila izbrana knjiga pisatelja  

   Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, z ilustracijami Jureta 

Engelsbergerja, Založba Mladinska knjiga (25.000 izvodov).,  

             

Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je 

vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje 

knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšimi mladinskim leposlovjem ter 

predstavitev avtorjev in knjige. 

Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, želimo šolarje motivirati k branju 

slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih 

knjižnic. 

 



Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo v OŠ« so: 

 spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne 

literature; 

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinske leposlovja; 

 spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih 

knjižnic; 

 motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v 

založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega 

slovenskega mladinskega leposlovja. 

Projekt »Rastem s knjigo OŠ 2021/2022« pripravlja JAK v sodelovanju z delovno skupino, ki 

vključuje predstavnike Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri MKL, Zavoda RS za šolstvo, 

Združenja splošnih knjižnic, Sekcije šolskih knjižnic pri ZBDS, Društva šolskih knjižničarjev 

Slovenije, Društva slovenskih pisateljev ter Javne agencije za knjigo RS kot nosilke projekta. 

 

Okvirni potek projekta v šolskem letu 2021/2022, program obiska v splošnih knjižnicah in 

predstavitvi izbranih knjig najdete na naslednjih povezavah: 

 

 DOSLEJ IZBRANE KNJIGE PO LETIH 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/doslej-izbrane-knjige/ 

 

 

 VIDEOVSEBINE PO LETIH  

  

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/videovsebine/ 

 

 FOTOGALERIJA 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/fotogalerija/ 

 

 MEDIJSKI ODZIVI 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/medijski-odzivi/ 

 

 RAZISKAVE 

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/raziskave/ 
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                                               Naj bo branje užitek!                  

                                                                                   

 

“Branje je znižana vozovnica do kamorkoli.„ 

                                                                          Mary Schmich 

 


