Nacionalna konferenca Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi
(Brdo, 25. in 26. oktober 2011)

Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO
JAVNA AGENCIJA ZA KNJIGO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Nacionalni projekt
»RASTEM S KNJIGO 2011«


V šolskem letu 2011/2012 že šestič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne
kulture za osnovne šole »Rastem s knjigo OŠ« – izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvajamo:
- Javna agencija za knjigo RS,
- Ministrstvo za kulturo RS,
- Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
- Združenje splošnih knjižnic,
- ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in
Društva slovenskih pisateljev,
- v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami
in zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter zamejskimi osnovnimi šolami.



V okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige v šolskem letu 2011/12
nadaljujemo tudi projekt »Rastem s knjigo SŠ«– izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu srednješolcu, ki ga izvajamo isti partnerji v sodelovanju
z MOL. Dijaki prvih letnikov že drugič prejmejo izbrano knjigo.

Cilji nacionalnega projekta
»RASTEM S KNJIGO«


spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;



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;



povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

»RASTEM S KNJIGO OŠ«
2006–2011: Podarjene knjige za sedmošolce

IZBOR KNJIGE OŠ za šolsko leto 2011/12





Avtorica: Desa Muck, ilustrator: Matej de Cecco
Naslov: Blazno resno o šoli: Vodnik za lažje preživetje v šoli
Več o projektu:
http://www.jakrs.si/projekti/rastem_s_knjigo_os/
(predstavitev projekta, video: Desa in Matej)

»RASTEM S KNJIGO SŠ«
2010–2011: Podarjeni knjigi za dijake prvih letnikov
IZBOR KNJIGE SŠ
za šolsko leto 2010/11
 Pisatelj: Slavko Pregl
 Naslov: Geniji brez hlač

IZBOR KNJIGE SŠ
za šolsko leto 2011/12
 Pesnik:

Andrej Rozman Roza
 Ilustrator: Svjetlan Junakovid
 Naslov: Izbrane Rozine v akciji

 Več o

projektu:
http://www.jakrs.si/projekti/rastem_s_knjigo_ss
(predstavitev projekta, video: Roza)

UDELEŽBA v nacionalnem projektu
»RASTEM S KNJIGO 2010«


Slovenija ima 2.050.189 prebivalcev (podatek 1. januar 2011).

 V projekt “Rastem s knjigo” so vključeni tudi Slovenci v zamejstvu v OŠ in SŠ

(na Madžarskem, v Avstriji in Italiji).




Letošnje prijave (šol. leto 2011/12): projekt vključuje 99 % rednih osnovnih šol in vse redne
srednje šole.
V te podatke niso vključeni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter zamejske šole, ki v projektu tudi sodelujejo.

PODATKI O VPISU sedmošolcev splošne knjižnice
(v okviru projekta RSK)

NAMESTO ZAKLJUČKA
Ujemimo se v svet branja!

KONTAKT:
JAK, Tjaša Urankar,
podsekretarka, področje bralne kulture in literarnih prireditev
E-pošta: tjasa.urankar@jakrs.si, tel.: 01 369 58 25

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

