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Kaj se je zaradi delovanja knjižnic spremenilo? Kdo bi nas pogrešal, če nas ne bi 

bilo? Zakaj bi nas pogrešali? Kakšno vrednost ustvarjamo za družbo, ki je nihče 

drug ne more? 

 

Splošne knjižnice smo močno povezane s skupnostjo. Prepoznavamo njene potrebe, z njo vzdržujemo 

dialog in si prizadevamo zagotavljati družbeni prostor po načelu inkluzivnosti. Odzivnost na potrebe 

prebivalcev in ustrezno razumevanje le-teh sta podlaga za načrtovanje knjižničnih storitev in 

dejavnosti, s čimer pomembno vplivamo na posamezne člane skupnosti in skupnost kot celoto. 

Imamo vpliv na osebni razvoj, socialno povezanost, lokalno kulturo in identiteto, na izobrazbo in 

znanje ter na domišljijo, kreativnost, zdravje in dobro počutje. Kljub temu moramo svojo vrednost v 

družbi vselej dokazovati in utemeljevati, zato se poraja vprašanje, kako je vpliv knjižnice na 

posameznika in na lokalno skupnost sploh mogoče raziskati, izmeriti in ustrezno predstaviti 

javnostim.  

 

Z ugotavljanjem vrednosti knjižnic lahko izboljšamo naše storitve, predstavimo skupnosti vrednost, ki 

jo ustvarjamo, na način, ki ga razume, ter jo tudi učinkoviteje zagovarjamo.  

 

Tema letošnjega posveta bo vrednost knjižnice v očeh posameznikov različnih družbenih 

segmentov, ki morajo tako ali drugače sooblikovati njeno delovanje in poslovanje. Spraševali se 

bomo, kako vrednotiti uspešnost knjižnice, da pri tem ne spregledamo čustvene vrednosti knjižnice in 

pomena knjižnične dejavnosti, ki ga ima le-ta za posameznika. Ugotavljali, ali je vpliv knjižnice 

povezan s podobo knjižnice v zavesti ljudi in kakšno vlogo ima pri tem razumevanje in vključevanje 

uporabnikov. Predstavili raziskovalne metode, predvsem kvalitativne, ki temeljijo na ugotavljanju 

učinka, ki ga ima knjižnica na posameznika in s tem na lokalno skupnost. Se dotaknili zagovarjanja in 

pomena ugotavljanja vrednosti knjižnice za njeno promocijo ter hkrati poudarjali kako lahko 

knjižničar vpliva na to, koliko je vredna njegova knjižnica.  

 

 


