
Kulturni dan, ki je bil v znamenju branja in knjig 

 

RASTEMO TUDI S KNJIGO 

 

25. oktobra 2016 smo imeli sedmošolci kulturni dan z naslovom Rastem s knjigo. Pred 
šolo smo se zbrali ob 7.50, si razdelili šolsko malico, nato pa smo se odpravili proti 
avtobusni postaji. Dejavnosti smo se udeležili skupaj z ankaranskimi sedmošolci. 

V Kopru smo najprej obiskali knjigarno in antikvariat Libris. Tam nas je sprejela gospa 
Ingrid Celestina, ki nam je pripovedovala o založniškem delu ter o knjigah, pokazala 
nam je starejše knjige, listine (stara spričevala), stare razglednice Kopra z začetka 20. 
stoletja, prav tako smo imeli možnost videti staro leseno blagajno in novčiče. V 
nadaljevanju nam je poleg knjig predstavila še druge mediji za shranjevanje besedil. 
Pokazala nam je različne diskete, ki sicer niso tako zelo stare, a se danes več ne 
uporabljajo, številni med nami so jih celo videli prvič. S tem nam je hotela dokazati, da 
je knjiga tudi po skoraj 500 letih še vedno uporabna in berljiva, medtem ko so podatki, 
ki jih imamo na nekaj let starih medijih, dejansko neuporabni, ker nimamo več na voljo 
ustreznih tehnologij za prebiranje teh dokumentov. 

Sledil je sprehod po Pristaniški ulici do Taverne, kjer smo imeli malico in odmor, nato 
pa smo obiskali knjigarno Dom knjige, Mladinska knjiga, kjer nas je prijazno sprejela 
knjigarnarka Kaja Omerbašić. Tam smo si z zanimanjem ogledovali knjige, nato pa nam 
je povedala in pokazala, kako nastane knjiga v tiskarni ter kaj vse je potrebno, da pride 
nato na police v knjigarni. 

V nadaljevanju smo sledili poti knjige iz knjigarne še v Oddelek za mlade bralce 
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja. Najprej smo se sprehodili po knjižnici in med 
knjižnimi policami, nato pa smo imeli dejavnosti, povezane z branje. Dobro uro in pol 
smo preživeli s knjižničarko Nives Andrič. Pogovarjali smo se o branju in o knjigi Vinka 
Möderndorferja, KIT NA PLAŽI, ki smo jo v okviru vseslovenskega projekta RASTEM S 
KNJIGO, ki je letos potekal že enajsto leto zapored, dobili v dar ob odhodu. 

Po dnevu, namenjenem branju in spoznavanju poti knjige od knjigarne do antikvariata, 
smo se opoldne odpravili nazaj proti šoli. Ob zaključku dne smo bili bogatejši za nekaj 
novih spoznanj, obenem pa veseli podarjene knjige, ki jo bomo imeli za domače branje. 

 

Liam Poniš, 7. c  

in mentorica 


