
 
 

Poslanstvo in vizija OOK ,  26.september 2008                                                                                                       S popravki Ravne, lektorirano 

 
Poslanstvo 

osrednjih območnih knjižnic 
 
 
Osrednje območne knjižnice z osrednjimi knjižnicami sodelujemo ter usklajujemo, povezujemo 
in usmerjamo delo splošnih knjižnic v knjižničnih  regijah (v nadaljevanju: regija). S partnerskim 
odnosom poglabljamo medsebojno zaupanje. 
Omogočamo nastajanje in izmenjavo primerov dobre prakse, spodbujamo in izvajamo strokovna 
izobraževanja. S tem aktivno ustvarjamo pogoje za kvalitativni napredek pri opravljanju 
poslanstva vseh splošnih knjižnic. 
 
Prepoznavamo potrebe svojih območij in skrbimo za krepitev identitete regij. 
Osrednje območne knjižnice sodelujemo z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami pri 
skupnih projektih v regijah. 
 
Soustvarjamo takšen nacionalni knjižnični sistem, ki omogoča vsem državljanom Slovenije 
enoten in enakopraven dostop do informacij. 
 
Za uresničitev poslanstva skrbi tim osrednjih območnih knjižnic, ki ga sestavljajo direktorji 
osrednjih območnih knjižnic in regijski koordinatorji. Z delovnimi skupinami sooblikuje razvoj 
splošnega knjižničarstva v Sloveniji.  
Skupna vizija daje timu, osrednjim območnim knjižnicam in ostalim splošnim knjižnicam moč pri 
sprejemanju odločitev ter zagotavlja, da se bodo dogovorjeni programi izvedli. 
 
Nova spoznanja in dognanja člani tima in delovnih skupin izmenjujemo s kolegi iz tujine in jih 
posredujemo tako knjižnicam kot drugim ustanovam s področja kulture. 
Smo enakopraven sogovornik nosilcem državnih in lokalnih oblasti. 
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Vizija 

osrednjih območnih knjižnic 2013 
 
 
Osrednje območne knjižnice spodbujamo razvoj splošnih knjižnic v regiji in podpiramo njihovo 
raznolikost. 
S skupnimi projekti razvijamo nove dejavnosti in rešujemo skupne probleme. 
 
Skrbimo za kakovostne območne zbirke knjižničnega gradiva ter informacije za vse uporabnike in 
njihove specifične potrebe. 
 
Urejeno financiranje vseh splošnih knjižnic podpira razvoj knjižnične dejavnosti v regijah. Zato 
osrednje območne knjižnice promoviramo delo splošnih knjižnic in s tem vplivamo na vodenje 
lokalne politike in njeno odgovornost za delovanje splošnih knjižnic.  
Z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami v regijah vzpostavljamo partnerske odnose. 
 
Tim osrednjih območnih knjižnic je prepoznavno strateško, svetovalno in strokovno telo za 
področje splošnih knjižnic. Delamo povezovalno in odprto komuniciramo.  
 
Osrednje območne knjižnice smo nosilke napredka na področju uvajanja novih tehnologij,  
informacijske in bralne pismenosti ter procesa vseživljenjskega učenja. Zbiramo, predlagamo, 
presojamo in posredujemo ideje, potrebne za uravnotežen razvoj regij. Odprto sodelujemo z 
vsemi, ki spodbujajo napredek in razvoj knjižničarstva v Sloveniji. 
 
Ob urejenem financiranju in ustrezni kadrovski pokritosti dosegamo standarde za splošne 
knjižnice. 
 
Območnost v Sloveniji je v evropskem okolju vzorec odlične organiziranosti splošnih knjižnic. 


