
 

Spodbujanje bralne kulture 

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično 

vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Kot zmožnost in družbena praksa se razvija vse 

življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih ter prežema vse človekove dejavnosti. 

Vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega in bralno kulturo 

(pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje). Bralna pismenost in bralna 

kultura sta osnovi za razvijanje drugih specifičnih pismenosti, kot na primer naravoslovne 

pismenosti, medijske pismenosti, digitalne pismenosti in tako dalje, ki so ključne za razvijanje 

posameznikovih sposobnosti ter njegovo uspešno vključevanje v družbo.  

Vir: https://www.gov.si/teme/bralna-pismenost-in-bralna-kultura/)  

Univerza v Novem mestu in Knjižnica UNM si prizadevata za širjenje bralne kulture med 

študenti in zaposlenimi na univerzi. Zato knjižnica kot dodatno, za visokošolske knjižnice ne 

najbolj značilno storitev, ponuja precejšen nabor leposlovnega gradiva. Prizadevamo si, da bi 

naši uporabniki posegali ne samo po strokovnih, ampak tudi po leposlovnih knjigah. 

Trenuten seznam leposlovnega gradiva v naši knjižnici šteje več kot 250 knjig. Frekvenca 

izposoje je sicer nižja kot izposoja strokovnih  knjig, vendar z leti narašča, predvsem pred 

začetkom poletnih počitnic. 
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Naj bo branje za znanje in branje za sladko spanje       

 

Dobrodošli in vljudno vabljeni v naše prostore! 

https://www.gov.si/teme/bralna-pismenost-in-bralna-kultura/

