KRATKA PREDSTAVITEV
JAVNE AGENCIJE ZA KNJIGO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK) je oseba
javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija z Zakonom o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije. Področje knjige v skladu s tem zakonom obsega zagotavljanje pogojev za izdajanje knjig in revij s področij
leposlovja in humanistike ter pogojev za delo ustvarjalcev s področij
leposlovja in humanistike, prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike,
mednarodno sodelovanje s področja knjige, literarne festivale in prireditve,
razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture, promocijo knjig,
avtorjev in branja, usklajenost delovanja vseh členov verige knjige,
dodatno poklicno usposabljanje s področja knjige, knjižnično nadomestilo
in informatizacijo na področju knjige.
Namen ustanovitve JAK je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog, povezanih z izvajanjem strateških dokumentov in usmeritev na
področju knjige. JAK opravlja tudi druge dejavnosti, ki spodbujajo razvoj na
področju knjige, ter z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom,
da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja knjige ter da strokovno
in neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz
državnega proračuna.
Ustanovitev JAK temelji na načelih zagotavljanja pogojev za vrhunsko
ustvarjalnost na področjih leposlovja in humanistike ter pogojev za večjo
dostopnost slovenske knjige, za dvig zavesti o pomenu knjige in branja za
razvoj posameznika in družbe ter za večjo mednarodno prepoznavnost
slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike.
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NACIONALNI PROJEKT
RASTEM S KNJIGO
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture med mladimi Rastem s knjigo
izvaja JAK v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi
in srednjimi šolami, z osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
z osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu.

Hkrati se JAK že vrsto let povezuje s Košarkarsko zvezo Slovenije, s katero
promovira šport in knjige ter tudi tako navdušuje mlade za branje.

Cilji projekta Rastem s knjigo so:
promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja,
motiviranje šolarjev za branje in obiskovanje splošnih knjižnic,
motiviranje založnikov za večje vključevanje sodobnih slovenskih
piscev v založniške programe za mladino.
V šolskem letu 2014/2015 poteka Rastem s knjigo OŠ 2014 za učence
7. razredov osnovnih šol že devetič, Rastem s knjigo SŠ 2014 za dijake
1. letnikov srednjih šol pa petič.
V okviru javnega razpisa pristojna strokovna komisija JAK vsako leto izbere
dve mladinski leposlovni deli slovenskih avtorjev. Izbrani knjigi sta
namenjeni sedmošolcem oz. dijakom prvih letnikov. Prejmejo ju ob letnem
obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v učni program. Obisk
knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim slovenskim mladinskim leposlovjem, predstavitev avtorja
in knjige. V sodelovanju z izbranima založnikoma in avtorji pripravimo
promocijsko gradivo in predstavitvena filma (http://www.jakrs.si/rastem_s_
knjigo/rastem_s_knjigo_video_vsebine/).
Učenci in dijaki se večkrat srečajo s pisatelji in pesniki izbranih knjig (ob
obiskih po šolah, ki jih v svojih programih izvajata Društvo Bralna značka
Slovenije – ZPMS in Društvo slovenskih pisateljev).

2

Knjige dobijo tudi učenci šol v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). JAK
sodeluje z učitelji, ki poučujejo slovenščino na t. i. sobotnih šolah (Amerika,
Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BIH, Srbija, Hrvaška,
Francija itd.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt itd.).
Rastem s knjigo JAK pripravlja v sodelovanju z delovno skupino predstavnikov
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 in Društva slovenskih
pisateljev.
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IZBRANE KNJIGE RASTEM S KNJIGO OŠ
2006–2013
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IZBRANE KNJIGE RASTEM S KNJIGO SŠ
2010–2013
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IZBRANI KNJIGI
V LETU 2014/2015

2010/2011

2011/2012

OŠ Slavko Pregl,
ilustracije Marjan Manček:
Odprava zelenega zmaja,
Beletrina

2012/2013

2013/2014

SŠ Suzana Tratnik:
Ime mi je Damjan,
Mladinska knjiga
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VABIMO VAS V SVET BRANJA!

Uradni začetek projekta Rastem s knjigo je vsako leto 8. septembra
ob mednarodnem dnevu pismenosti.
Dogajanjem in novicam, povezanim s projektom Rastem s knjigo, lahko
sledite na spletni strani JAK: http://www.jakrs.si/rastem_s_knjigo/.
Dodatne informacije o projektu Rastem s knjigo:
Tjaša Urankar, T: (01) 369 58 25 E: tjasa.urankar@jakrs.si
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