DELIMO ZNANJE

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

je posebna oblika
vseživljenjskega
neformalnega učenja.
Ljudem ponuja možnost
prostovoljnega podajanja
znanja drugim ljudem.
Vzpodbuja solidarnost
in poudarja pomen
vseživljenjskega učenja.
Projekt vključuje ranljive
skupine, vzpodbuja
družabnost in utrjuje
pomen knjižnice v
lokalnem okolju. Knjižnica
na ta način omogoča, da
se med ljudi brezplačno
širijo določena znanja in
veščine.

1240 Kamnik, Slovenia

Ljubljanska cesta 1
E: mkk@kam.sik.si
www.kam.sik.si

KDO PROSTOVOLJNO
DELI ZNANJE?
Delovno aktivni
posamezniki, upokojenci in
tujci, ki imajo določena
znanja in veščine.

Dodatne informacije o projektu Delimo znanje
dobite na telefonski številki 01 320 55 83 ali v
čitalnici knjižnice.

DELIMO

PROJEKT DELIMO ZNANJE

Kako lahko splošna knjižnica prispeva k širjenju znanja in veščin.

Od želje po delitvi
znanja, do izvedbe
Posameznik, ki želi deliti znanje, koordinatorju v knjižnici predstavi svoja znanja oziroma teme, ki jih želi deliti dalje. Vsebina
delavnice mora biti primerna za izvajanje v
prostorih knjižnice. Koordinator prevzame
celotno organizacijo in promocijo dogodkov.

Čemu projekt
ni namenjen
Pomen
projekta
DELIMO
ZNANJE
Knjižnica se z organizacijo projekta
aktivno vključuje v življenje lokalne
skupnosti in se povezuje s posamezniki, ki želijo prostovoljno deliti
svoje znanje. Zanimanje javnosti za
tovrstne delavnice in tečaje je veliko.
Projekt poteka od začetka leta 2015,
samo v letu 2018 je bilo izvedenih 41
dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 540
udeležencev. Ker želimo zagotoviti
kakovost podajanja znanja, ima večina
delavnic omejitev števila udeležencev.

Za namen koordinacije projekta so na spletni strani knjižnice www.kam.sik.si dostopne
Dodatne informacije za izvajalce in udeležence brezplačnih tečajev ter delavnic v
okviru dejavnosti Delimo znanje. Med drugim
je pomembno, da tečaji ne trajajo nepretrgoma, daljše časovno obdobje. Prav tako ne
smejo biti povezani s komercialno dejavnostjo
s strani izvajalca.

‣ Ustvarjalne delavnice (izdelava punčk po
‣

waldorfskem načinu, po/moč z umetnostjo,
uporaba polstene volne, recikliranje, servietna tehnika, pletenje, kvačkanje hobotnic, dekoriranje sadja in zelenjave idr.)
Delavnice s področja obvladovanja čustev

Prepoznavnost
projekta
Leta 2017 je strokovna žirija izbrala projekt
Delimo znanje za predstavitev s plakatom na
Svetovnem knjižnično informacijskem kongresu IFLA WLIC v Wroclawu na Poljskem.
Leta 2018 je bil projekt na povabilo finskih knjižničarjev predstavljen na strokovnem srečanju v Rovaniemiju, v osrednji knjižnici severne
Finske, kot inovativni projekt s področja vseživljenjskega učenja in razvoja socialnega kapitala v knjižnicah.

Kakšne teme delavnic
smo izvedli do sedaj?

‣ Francoski in italijanski jezik (začetni in
‣
‣
‣

nadaljevalni tečaj)
Počitniške dejavnosti za osnovnošolce
(tečaji šaha in ustvarjalne delavnice)
Tečaji joge
Delavnice javnega nastopanja

Illustracije: Manca Flajs

