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logotip ustanove

Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljevanju ACS), Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, ki ga
zastopa mag. Andrej Sotošek, direktor,
in
/… naziv ustanove … (v nadaljevanju skrajšano ime ustanove), /… naslov, zakoniti zastopnik ustanove in
njegov položaj …/
skleneta

MEMORANDUM O SODELOVANJU
V NACIONALNI MREŽI USTANOV ZA SPODBUJANJE PISMENOSTI IN BRALNE
KULTURE V SLOVENIJI
I.
Nacionalna strategija bralne pismenosti 2019-2030, ki jo je Vlada RS sprejela decembra 2019 (v
nadaljevanju: Strategija) opredeljuje strokovne in pravne podlage za spodbujanje pismenosti in bralne
kulture. Za uresničevanje Strategije so potrebni programi za sistematično razvijanje pismenosti, ustrezni
kadri, mreže izvajalcev in sistemska ureditev, ki zagotavljajo kar največjo dostopnost vsem prebivalkam
in prebivalcem. Pri tem mora nacionalna strategija pozornost namenjati različnim skupinam in glede na
njihove posebnosti uvajati različne pristope za razvijanju njihove bralne pismenosti. Strategija med
dejavnostmi za doseganje ciljev predvideva tudi ustanovitev medresorske mreže izvajalcev, ki
uresničujejo Strategijo.
Cilji delovanja mreže ustanov so:
- razvijanje in usklajevanje programov in projektov pismenosti in bralne kulture,
- povečanje števila izvajalcev programov pismenosti in bralne kulture,
- povečanje števila izvedb programov in dostopnosti do programov za različne ciljne skupine v
vseh regijah,
- pri razvoju pismenosti in bralne kulture zagotavljanje sodelovanja različnih ustanov na različnih
ravneh (lokalna, regionalna), na ravni vrtca/šole/izobraževalne organizacije za odrasle pa vseh
deležnikov,
- ustvarjanje partnerstev med šolskimi, visokošolskimi in splošnimi knjižnicami za skupno
načrtovanje programov, temelječih na strokovnih izhodiščih za doseganje ciljev in ravni
pismenosti,
- promocija pismenosti in bralne kulture na nacionalni in na lokalnih ravneh.
S povezovanjem ustanov v nacionalno mrežo za spodbujanje pismenosti in bralne kulture (v nadaljevanju:
nacionalna mreža) se uresničuje vizija in strateški cilji Strategije, obenem pa nacionalna mreža ustanov
deluje kot neposredna podpora pri uresničevanju vizije Strategije. Delovanje nacionalne mreže koordinira
Andragoški center Slovenije.
II.
Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljevanju ACS) je osrednji javni zavod in krovna ustanova za
izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji, ki od leta 2018 v okviru Letnega delovnega načrta ACS (LDN)
povezuje ustanove in deležnike, ki delujejo na področju razvoja pismenosti in bralne kulture po celotni

izobraževalni vertikali. Kot koordinator nacionalne mreže za pismenost in bralno kulturo deluje na
naslednjih področjih:
 sodeluje kot partner v vseslovenski akciji Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB.pismen.si),
ki je v letu 2019 prerasla v celoletno akcijo.
 je nosilec aktivnosti za vzpostavitev nacionalne spletne strani za promocijo in spodbujanje
družinske pismenosti (družina.pismen.si).
 je nosilec aktivnosti za vzpostavitev prvega skupnega slovenskega portala za najširše
informiranje in za promocijo pismenosti v Sloveniji (pismen.si).
Koordinator dejavnosti in sodelovanja ACS z nacionalno mrežo je mag. Estera Možina.
III.
/… naziv stanove…/ s podpisom MEMORANDUMA izraža interes in željo po sodelovanju pri skupnih
aktivnostih nacionalne mreže na področju spodbujanja razvoja pismenosti in bralne kulture v Sloveniji. V
ta namen:
- se bo predstavnik/ca /… naziv stanove…/ redno udeleževal/a sestankov mreže,
- bo /… naziv stanove…/poročal/a o aktivnostih na področju razvoja pismenosti in bralne kulture,
- bo /… naziv stanove…/ redno ažuriral/a in objavljal/a prispevke na portalih,
- in v skladu z dogovori in sklepi na rednih sestankih mreže izvajal še druge aktivnosti.
V mrežo se vključujejo le ustanove, ki vsako leto dejavno sodelujejo pri aktivnostih nacionalne mreže.
IV.
S podpisom tega memoranduma bo/… naziv stanove…/ prispeval/a k dvigu pismenosti in spodbujanju
bralne kulture ter rezultate svojega dela kot javno dobro delil/a z drugimi ustanovami in deležniki v
nacionalni mreži. Ob tem ohrani vse pravice intelektualne lastnine. Ustanova vsako leto opredeli, s
katerimi dejavnostmi se bo v tekočem in prihodnjem letu vključila v mrežo.
Koordinator dejavnosti in sodelovanja /…naziv ustanove…/ z nacionalno mrežo je /... ime
koordinatorja…/.
V.
S podpisom tega Memoranduma postane ustanova članica Nacionalne mreže za pismenost in bralno
kulturo.
Memorandum o sodelovanju začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica ene od podpisnic. Napisan
je v dveh izvodih, od katerih vsaka od podpisnic prejme en izvod.

/naziv ustanove …/
/…ime zakonitega zastopnika, položaj…/
_________________________
podpis

Kraj in datum:
/…kraj…/, ______________________

Andragoški center Slovenije
mag. Andrej Sotošek, direktor

_________________________
podpis
Kraj in datum:
Ljubljana, ____________________

Memorandum o sodelovanju v skupnih aktivnostih Nacionalne mreže ustanov na področju spodbujanja razvoja pismenosti in bralne
kulture v Sloveniji.

