
Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2017/2018 

V šolskem letu 2017/2012 že dvanajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture 

»Rastem s knjigo OŠ 2017« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, 

ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS  v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi 

šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami. 

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo OŠ« so: 

– spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature; 

– promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega 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. 

 

Začetki izvajanja projekta »Rastem s knjigo OŠ« segajo v  šolsko leto 2006/2007, ko so z njegovim 

izvajanjem pričeli na Ministrstvu za kulturo. V šolskem letu 2009/2010 je prišel projekt v okvire 

delovanja Javne agencije za knjigo (JAK). 

Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem projekta, ki je vezan na šolsko in ne koledarsko leto, 

želimo šolarje motivirati k branju slovenskih (domačih) avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi 

njihovo obiskovanje splošnih knjižnic. 

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu pismenosti, ko so knjige 

že dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji, kjer željno čakajo na svoje bralce. 

Naših 36 sedmošolcev je navembra obiskalo Krajevno knjižnico Škocjan, kjer jim je gospa  

knjižničarka z  oddelka za mladino Knjižnice Mirana Jarca  predstavila oddelke knjižnice, 

mladinske knjižne novosti, nato pa je sledila podelitev knjige Mihe Mazzinija Zvezde 

vabijo. 

Kaja zase misli, da je odlična pevka in se zato prijavi na tekmovanje talentov, čeprav jo 

prijatelji in njen virtualni fant prepričujejo, da ni tako. Poskušajo jo obvarovati pred 

sramoto, Kajo pa vseeno vleče, da bi zapela pred javnostjo. Imajo prav oni ali ona? 

Mojstrsko in napeto branje nas popelje na razburljivo in zabavno pustolovščino. Trčimo na 

pasti virtualne resničnosti, pred nami se plast za plastjo lušči resnica o junakih romana, ki 

so na prvi pogled vse kaj drugega kot v resnici. Mimogrede se na straneh knjige zvrsti še 

kopica popkulturnih referenc in obsesij sodobne potrošniške družbe pa tudi nostalgičnih 

utrinkov, ki prinašajo slutnjo nekega drugega časa. (spletna stran Mladinska knjige) 
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