
SEDMOŠOLCI IN PROJEKT RASTEM S 

KNJIGO 

 
V petek, 21. oktobra 2022, so se naši sedmošolci v sklopu 

projekta Rastem s knjigo in z učiteljicama Katjo Zorčič ter 
Mileno Žičkar Petan odpravili v Valvasorjevo knjižnico v Krško. 

 

Knjižničarka jim je povedala nekaj o zgodovini knjižnice in jim 

razkazala novo knjižnico. Nekateri so bili v njej prvič.  

 

Ogledali so si tudi baročno knjižnico, kjer so poleg starih knjig 

videli tudi kopijo Dalmatinove Biblije. 

Na koncu so odšli v prostor, kjer je stalna zbirka z naslovom 

Speedway v Sloveniji ter spoznali razvoj speedwaya v Posavju. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne 

kulture. Organizira ga Javna agencija za knjigo RS že 17. leto 
zapored. S projektom skušajo osnovnošolce in srednješolce 

motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev 

ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Vsi učenci 

bodo letos prejeli v dar knjigo z naslovom Reformatorji v stripu 

ali kako smo Slovenci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno 

krajšo, ki je opisala, kako pišemo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

»Danes smo s sošolci obiskali Valvasorjevo knjižnico. Knjižnica 

je prelepa in ima veliko gradiva. V njej so številni kotički za 

branje, učenje in prelepa terasa za branje na svežem zraku. 

Imajo lepe stole in vreče za sedenje. Zelo so mi všeč oblike 

oken, ki spominjajo na reko Savo in knjige. Imajo kar 130.000 

enot knjižničnega gradiva. Ta podatek se mi zdi neverjeten. 

Dan je bil odličen. Predstavili so nam celo zelo stare knjige (več 

kot 500 let).« 

Kristjan Kostevc 

 

 

 

»Danes je bil super dan. Videl sem veliko novih stvari, med 

njimi tudi kapucinsko knjižnico iz 17. stoletja. Bil sem 

presenečen, da se je veliko knjig lepo ohranilo. Izvedel sem 

tudi, da v novi knjižnici v Krškem hranijo original prevedene 

biblije. Danes smo se imeli odlično. Upam, da še kdaj doživimo 

kaj takega.« 

Nik Junkar 

Katja Zorčič 
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