Rastem s knjigo OŠ 2014/2015

PREDSTAVITEV NACIONALNEGA PROJEKTA
»RASTEM S KNJIGO OŠ«
V šolskem letu 2014/2015 že devetič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture
»Rastem s knjigo OŠ 2014« – 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. Prispela poročila splošnih knjižnic in odzivi vseh vpletenih
kažejo na uspešno izvedbo projekta tudi v tem letu.
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.
Prve priprave na projekt se pričnejo že v spomladanskih mesecih, ko strokovna komisija za
literarne prireditve in razvijanje bralne kulture na JAK na podlagi javnega razpisa, kamor se
lahko prijavijo vsi založniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbere mladinsko leposlovno
delo slovenskih avtorjev, primerno za sedmošolce.
Vsako leto je izbrano drugo delo (Seznam izbranih knjig 2006–2014).
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.
Za letošnje šolsko leto (2014/2015) je izbrana knjiga pisatelja
Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja z ilustracijami Marjana Mančka.

Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je
vključen v letni delovni načrt slovenskih osnovnih šol. Knjige dobijo tudi učenci šol v
zamejstvu. Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja,
seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.
Za popestritev letošnjega projekta si lahko ogledate kratek film posnet po romanu Odprava
zelenega zmaja.

Skupaj se ujemimo v svet branja!

Izvirni dokument si lahko ogledate na http://www.jakrs.si/rastem_s_knjigo/rastem_s_knjigo_os_2014 .

PROJEKT RASTEM S KNJIGO NA NAŠI ŠOLI

Letos se je 71 učencev 7. razreda odpravilo na ogled Pokrajinske in študijske knjižnice v
Murski Soboti (PIŠK). Učence smo spremljale učiteljice slavistke in knjižničarka, po
knjižnici pa nas je vodila knjižničarka go. Vesna Radovanović. Vsak razred je preživel v
knjižnici dve šolski uri.
Knjižnico smo obiskali:
-

v torek, 3.2.2015 učenci 7.a razreda,
v sredo, 4.2.2015 učenci 7.c razreda in
v ponedeljek, 9.2.2015 učenci 7.b razreda.

Izvedba programa na obisku v PIŠK
1. Predstavitev splošne knjižnice
Uvodna, splošna predstavitev (vsem sedmošolcem se ponudi brezplačni vpis ter
razdeli informacijsko-propagandno gradivo knjižnice). Obseg le-te je odvisen od
tega, koliko učencev je že včlanjenih v knjižnico.

2. Knjižnično-informacijsko opismenjevanje
Po dogovoru knjižničarka izbere tisto, česar učenci še ne poznajo in tako lažje
pritegne njihov interes za uporabo storitev splošne knjižnice:


predstavitev vzajemnega kataloga COBISS/OPAC in iskanje knjig s pomočjo
kataloga,
reševanje uganke meseca tudi v PIŠK-u,
reševanje Slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.




3. Motivacija za leposlovno branje
Po dogovoru smo učence že v šoli seznanili z obiskom knjižnice in nanj tudi
pripravili. Pri zadnji uri slovenščine so si učenci ogledali intervju s pisateljem
Slavkom Pregljem, katerega knjigo Odprava zelenega zmaja so učenci tudi prejeli. V
knjižnici pa jim je knjižničarka predstavila oz. povedala še več o:





pomenu branja leposlovja, o branju za bralno značko; pogovorili so se o
tem, kaj radi berejo;
pogovarjali so se o vprašanjih za knjigožere;
glasovanju za Mojo naj knjigo;
o knjižnih novostih.

4. Zaključek obiska
Ob koncu obiska je knjižničarka razdelila učencem knjigo in jih povabila k branju
zanimive in zabavne knjige. Zelo pomembno je, da učenci doživijo obisk splošne
knjižnice kot zanimiv in privlačen, da skupno srečanje zaključijo navdušeni nad
knjigami in knjižnico ter motivirani za branje.
Po prihodu v šolo, smo se z učiteljicami dogovorili, da z branjem prejete knjige ne
bomo zaključili v tem šolskem, ampak bo to ena izmed knjiga domačega branja v 8.
razredu.

V knjižnici je bilo veselo, živahno, zanimivo in poučno.

