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OD IDEJE DO
URESNIČIT VE

UVODNI
NAGOVOR
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije (RRA LUR) je pobudnica,
soustvarjalka in skrbnica trajnostnega
razvoja Ljubljanske urbane regije. Ker razvoj
mest in regij vse bolj temelji na znanju in
ustvarjalnosti, je bil v RRA LUR ustanovljen
Regionalni center kreativne ekonomije
(RCKE), namenjen spodbujanju kreativne
ekonomije na ravni regije. V sodobnem gospodarstvu je kreativnost nujen predpogoj
za razvoj inovativnih produktov in storitev.
Kreativnosti pa ne pripisujemo le gospodarstvu, saj zaznavamo velik potencial kreativnosti tudi pri reševanju stvarnih izzivov
na ravni vsakdanjega življenja posameznika
in skupnosti. Knjižnica REČI Savsko naselje
je prvovrsten primer socialne inovacije
s pozitivnimi učinki na področju družbe,
ekonomije in ekologije, če se omejimo
na tri bistvena področja, sicer bi jih lahko
nanizali še več.
Knjižnica REČI je spodbudila sodelovanje
med lokalnimi prebivalci, ki so sodelovali
pri nastajanju knjižnice in jo bodo zdaj
tudi vodili. Verjamemo, da bosta knjižnica
in skupnostni prostor, ki delujeta pod isto
streho, okrepila odnose v lokalni skupnosti
ter prispevala h krepitvi temeljnih vrednot
dobrososedskih odnosov, tj. pomoči,
spoštovanja, sodelovanja in povezanosti.
Povezana in aktivna lokalna skupnost je za
razvoj sosesk izrednega pomena, zato se
spodbujanje vloge skupnosti na ravni sosesk
poudarja tudi v razvojnih dokumentih mesta
Ljubljana. Prebivalcem skupnosti bo knjižnica omogočila prihranek denarja in prostora,
saj se bodo s souporabo lahko izognili

kupovanju reči, ki jih potrebujejo le občasno,
hkrati pa jim vseh teh stvari ne bo več treba
hraniti v stanovanjih. Koncept knjižnice reči
ima tudi okoljski potencial, saj souporaba
pomaga zmanjšati porabo naravnih virov,
kar je v skladu z vizijo razvoja Ljubljane, ki bo
v leta 2016 Zelena prestolnica Evrope.
To pa niso edine koristi Knjižnice REČI
Savsko naselje. Proces njenega razvoja
pomeni priložnost preizkušanja novih
načinov sodelovanja med vključenimi:
institucijami, nevladnimi organizacijami,
lokalno skupnostjo in drugimi. Razvoj
novih načinov sodelovanja med naštetimi
je nujen, zlasti ko gre za nove družbene
prakse. Te je težko načrtovati, lahko pa jih v
sodelovanju skupaj razvijamo. RRA LUR ima
prav na tem področju pomembno vlogo,
saj je v projektu Knjižnice REČI prevzela
vlogo koordinatorice med vključenimi
institucijami in drugimi partnerji. Tako
lahko knjižnico reči razumemo kot pilotni
projekt. Po eni strani gre za pilotni projekt
novega načina sodelovanja med partnerji iz
različnih, bolj ali manj ustvarjalnih sektorjev,
po drugi strani pa gre za pilotni projekt
prve take knjižnice reči v Sloveniji. Zelo nas
veseli, da smo bili del tega partnerstva, iz
katerega smo se vsi veliko naučili. Želimo
si, da bi naše izkušnje spodbudile nastanek
novih knjižnic reči tudi v drugih soseskah,
krajih in regijah. Prav s tem namenom
smo pripravili brošuro, ki je pred vami, in
odprtokodni priročnik, ki vsebuje usmeritve
za vzpostavitev novih knjižnic reči.
Mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR

Knjižnica
REČI kot
povezovalka
soseske
Ideja vzpostavitve Knjižnice REČI se je
porodila pomladi 2014, ko so dekleta iz
ProstoRoža, strokovnjakinje za razvoj
javnega prostora, iskale koncept, kako
najti primerno vsebino, ki bi oživela
Dom skupnosti v Savskem naselju in
tako k uporabi in soustvarjanju pritegnila
prebivalce soseske. Na pomoč jim je
priskočila iniciativa Slovenia Coworking
z izkušnjami na področju raziskovanja in
implementacije različnih vidikov souporabe (coworking, crowdfunding itd.) in
po principu od spodaj navzgor so združili
moči in sklenili, da kulturo souporabe
ponesejo na naslednji nivo.
Po vzoru prve tovrstne izposojevalnice,
Leile v Berlinu, se je ekipa odločila, da
bo lokalizirala model in v Ljubljani kot
prvi v Sloveniji vzpostavila knjižnico,
ki bo namesto knjig izposojala različne uporabne predmete – REČI – in
tako ljudem pomagala prihraniti denar
in prostor. Projekt Knjižnice REČI se
je razvijal v partnerstvu z Regionalno
razvojno agencijo Ljubljanske urbane
regije in njenim Regionalnim centrom
kreativne ekonomije, ki sta razvoj podprla
s finančnimi sredstvi za vzpostavitev
knjižnice, skrbela za koordinacijo projekta
in vsebinsko sodelovala v procesu razvoja
knjižnice. Prostor za delovanje Knjižnice
REČI je zagotovil četrti partner v projektu
Knjižnice REČI, Mestna občina Ljubljana,

ki je omogočila souporabo in prilagoditev
prostora v Domu skupnosti.
Knjižnica REČI je po skoraj letu dni
priprav konec januarja 2015 odprla
svoja vrata prebivalcem Savskega naselja
in vsem Ljubljančanom, ki jih zanima
souporaba REČI. Lokalna skupnost se
je s Knjižnico REČI spoznala že pred
otvoritvijo, saj je aktivno sodelovala v
procesu nastajanja knjižnice. Na eni strani
so potencialni uporabniki sodelovali pri
oblikovanju liste REČI, ki jih bo Knjižnica
REČI izposojala, na drugi pa so člani
lokalne skupnosti sodelovali v procesu
prilagajanja prostora Knjižnici REČI – šlo
je za manjšo fizično prenovo.
Želimo si, da Knjižnica REČI v Savskem
naselju postane pilotni projekt in navdih za zagon podobnih projektov po
Sloveniji. S tem namenom je bil oblikovan
tudi priročnik, ki povzema izkušnje in
proces razvoja Knjižice REČI.
Ekipa Knjižnice REČI

Spodbujanje
kulture
in prakse
souporabe!
Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti
čas, ki deluje po vzoru klasične knjižnične
izposoje.

namesto kupovanja,
več doživetij

PREDNOSTI
SOUPORABE
prihranek prostora
za skladiščenje

prihranek
denarja

več stvari
manj smeti

utrjevanje
medsebojnega
zaupanja

pravice članov

Brezplačna izposoja za čas, ki je
predviden za smiselno rabo.
Možnost rezervacije reči.
Vračilo kavcije ob odgovorni rabi reči
večje vrednosti.

dolžnosti članov

Skrbna uporaba reči: Vračilo reči v
enakem stanju kot ob izposoji.
V primeru poškodovanja ali izgube
reči plačilo stroškov popravila
oziroma zamenjave ali nadomestilo s
primerljivim izdelkom.
V primeru podaljšanja in/ali zamude
plačilo stroškov podaljšanja ali
zamudnine.

Član Knjižnice REČI lahko
postane vsakdo, ki prinese
predmet z Liste želja ali
vplača članarino.
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Knjižnice
REČI v osmih
mesecih

1

Spoznavanje in lokalizacija
koncepta Knjižnice REČI

2

Predstavljanje koncepta
Knjižnice REČI in
soustvarjanje Liste želja
reči skupaj z bodočimi
uporabniki v živo in prek
spleta

3

Zasnova koncepta
Knjižnice REČI in priprava
poslovnega načrta

4

Oblikovanje
administrativne platforme
in priprava komunikacijskih
orodij in vsebin

5

Ureditev prostora

6

Izbor in uvajanje
upravljavcev

7

Gradnja skupnosti in razvoj
partnerske mreže

8

Evalvacija dosedanjega
razvoja projekta in
implementacija nadaljnjih
izboljšav

Branje
poezije
dec/2014.

Knjižica
REČI hrani
podatke
in zgodbe
vsakega
predmeta.

Ena od
komunikacijskih
orodij so med
drugim bili
tudi predmeti,
posejani po
Savskem naselju v značilni
modri barvi
knjižnice.

Prenovljena
notranjost
Doma
skupnosti

Kategorije reči, ki
so na izposojo.

Otvoritev,
januar 2015.

Otvoritveni
govor
direktorice
RRA LUR.

Knjižnica REČI v
Savskem naselju kot
vzpodbuda za še več
tovrstnih knjižnic v
Ljubljani in drugih
slovenskih mestih!

Evalvacija
zgodnje faze
delovanja in
implementacija
novosti

Širiti
bazo
članov

Zagotoviti
trajni vir
financiranja KR

Iskanje
kakovostnih
partnerstev

Srednjeročni cilji

Izgradnja
močne
skupnosti

Nadaljnji razvoj
kulture souporabe v
Sloveniji
Inspirirati razvoj
podobnih KR v vsej
Sloveniji

Dolgoročni cilji

Knjižnica REČI
Dom skupnosti Savsko naselje
Belokranjska 6, 1000 Ljubljana
www.knjižnicareci.si
t 030 412 602
e info@knjiznicareci.si
fb facebook.com/KnjiznicaRECI

Za vse, ki se zanimate za vzpostavitev Knjižnice REČI v svojem mestu,
pripravljamo odprtokodni priročnik,
ki povzema vse ključne informacije in
izkušnje ekipe Knjižnice REČI v Savskem
naselju. Dostopen bo na spletnem mestu
knjižnice.
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Brošura je nastala v okviru regionalne operacije Regionalni center kreativne ekonomije. Operacijo delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete razvoj regij, prednostne usmeritve regionalni razvojni programi.

