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Kratka predstavitev 
projekta FINLIT
(1. 12. 2018-31. 12. 2021)



• Povečati raven finančne pismenosti odraslih 
v štirih državah Srednje in Vzhodne Evrope. 

• Izboljšanje in razširitev ponudbe 
visokokakovostnih učnih možnosti, 
prilagojenih potrebam posameznih odraslih z 
nizko ali visoko usposobljenostjo.

• Odprto izobraževanje in inovativne prakse v 
digitalni dobi.

• Razširitev in razvoj kompetenc knjižničarjev 
(nova znanja in izkušnje na področju 
izobraževanja in finančne pismenosti).

• Bogatenje ponudbe knjižnic.

Cilji projekta FINLIT 
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▪ 55+ - Ta starostna skupina potrebuje 
podporo v hitro spreminjajočem se in 
zelo zapletenem finančnem okolju, kjer 
so finančni produkti in storitve vse bolj 
številni, zapleteni in tvegani.

▪ Odraslim, brez strokovne izobrazbe na 
področju financ ali ekonomije.

▪ Osebam, ki sami ali z drugimi družinskimi 
člani skrbijo za gospodinjski proračun.

Komu je projekt namenjen? 
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▪ Knjižnice imajo vlogo neformalnega izobraževalnega 
centra v lokalni skupnosti (še posebej v manjših mestih in 
podeželju).

▪ V programih formalnega izobraževanja knjižničarjev se ne 
posveča dovolj pozornosti opolnomočenju knjižničarjev 
za izobraževanje odraslih. 

▪ Knjižničarji, ki izvajajo funkcijo lokalnih izobraževalcev, so 
pogosto strokovnjaki samouki brez ustreznih kvalifikacij 
za delo z odraslimi uporabniki. Sicer pa so običajno zelo 
izobraženi in zaupanja vredni ljudje. 

Zakaj je potrebno izobraževati knjižničarje za 
izobraževanje/poučevanje odraslih?



Rezultati projekta FINLIT



• Oblikovanje spletne platforme FINLIT
• Pilotna izvedba tečaja – marec-junij 2021: 7 knjižničarjev iz 

knjižnic: 
▪ Knjižnica Domžale
▪ Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
▪ Mestna knjižnica Ljubljana
▪ Cankarjeva knjižnica Vrhnika

• Pilotna izvedba tečaja za končne uporabnike – september 2021 
(20 udeležencev) 

Rezultati projekta FINLIT
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• Izvedba tečaja FINLIT v okviru programa izobraževanja 
NUK (oktober-december 2021) – 11 knjižničarjev
▪ Knjižnica Velenje
▪ Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
▪ Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič
▪ Osrednja knjižnica Celje
▪ Splošna knjižnica Ljutomer
▪ Knjižnica Miklova hiša, Ribnica
▪ Zavod sv. Stanislava, Ljubljana
▪ študentka

Rezultati projekta FINLIT

Bon in Kavčič Čolić, NUK, 5. 11. 2021



• Posnetek predavanj
• Projektno poročilo
• V pripravi je širša predstavitev strokovni javnosti 15. 

decembra 2021 - v sodelovanju s predstavniki partnerjev 
in strokovnjaki, ki so pomagali prilagajati vsebine 
slovenskemu okolju.  

Rezultati projekta FINLIT
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https://finlit.eu

https://finlit.eu/
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