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To sem jaz, Deklica z Rastočo knjigo 
 

 

 

Drage prijateljice in prijatelji, 
 

čeprav je bilo že velikokrat povedano, bom kljub temu ponovila. Predstavljam poosebljenje dveh dolgoročnih izvirnih 

slovenskih projektov, Rastoče knjige in Združenih Rastočih knjig sveta. Le-ta sta prešla v gibanje, ki skuša na 

dobrohoten način - s pomočjo znanja, kulture, spoštljivih medsebojnih odnosov in vrednot - povezati 2 milijona 

Slovenk in Slovencev ter 7 milijard prebivalcev planeta Zemlje. 

Vse to pa je bilo v zadnjem letu onemogočeno zaradi nevarnega širjenja virusa covid19. Sedaj se vse to umirja, 

česar sem izjemno vesela. 

Še posebej sem zadovoljna, ker je bila sprejeta odločitev, da se graditelji Rastoče knjige in Združenih Rastočih knjig 

sveta ponovno vidimo pri meni, v Severnem ljubljanskem parku na Navju, 3. decembra letos, ko bomo slovesno 

vključili Prešernove Poezije in njegovo Zdravljico v Združene Rastoče knjige sveta. S tem se bo Slovenija, kot 

petnajsta država na svetu, vključila v gibanje, ki ima za ključni cilj miroljubno sodelovanje in rast humanih odnosov. 

Vključitev velikana našega pesništva v Združene Rastoče knjige sveta, ter slovesni dogodek na dan njegovega rojstva, 

bo naše skupno darilo naši državi ob 30. rojstnem dnevu. Že sedaj vas vse, šolarje in učitelje, občanke in občane in 

vse državljane, prav lepo povabim na ta nadvse slovesni dogodek. 
 

Drage prijateljice in prijatelji, 
 

pred nami je dolgo, vroče poletje, čas počitnic in zasluženega oddiha. Preberite kakšno lepo knjigo, obiščite 

gledališče, muzej, galerijo, prisluhnite koncertu... Prepustite se kulturi in vsemu žlahtnemu, kar nam ponuja. 

Jaz pa vam v pričakovanju sproščenih poletnih dni pošiljam pesem, ki jo je Rastoči knjigi posvetil naš prijatelj, 

pesnik Tone Pavček. Takole pravi: 
 



Rastoča knjiga 
 

Je knjiga, ki je več kot knjiga. 

Je skrinja narodne zaveze. 

Je duh, ki se nad časom dviga. 

Je zvezda stalnica: ljubezen. 
 

Je knjiga, ki je več kot knjiga. 

Je večno živ brevir zavesti. 

Je nepretrgana veriga 

človeške sreče in bolesti. 
 

Je knjiga, ki je več kot knjiga. 

Je iskra, žar, je nežen plamen, 

ki baklo upanja prižiga. 

Je znamenje vseh naših znamenj. 
 

Je knjiga. Je rastoča knjiga. 

Gre čez ožine in plitvine, 

V globino sega, v vrh se dviga 

skoz vsa obnebja zgodovine. 
 

Je knjiga. In med nami biva. 

Kot listina, kot dar rodov, 

kot dragotina neminljiva, 

kot živ simbol, kot kruh in sol. 

 

Vaša Deklica z Rastočo knjigo 

 


