
 

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in 

srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 

obiskovanju splošnih knjižnic.  

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne 

šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. 

Izvajamo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, 

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

s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). 

Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri 

dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, 

Luksemburg, Frankfurt idr.). 

Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« 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. 

 Projekt »Rastem s knjigo« pripravlja JAK (Javna agencija za knjigo) 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. 

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti.  

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej 

za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice.  

Tudi naša šole se že od vsega začetka vključuje v projekt. Letošnjih 35  sedmošolcev je  po ogledu  

predstavitvenega filma o Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto prejelo knjigo Mateta Dolenca Kako 

dolg je čas.  

 

Vir: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo 
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