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Od ustanovitve je za prostor skrbelo pet različnih knjižničarjev. Od julija 2016 
vlogo vodje knjižnice opravlja Jošt Derlink, ki koordinira program, skrbi za pro-
mocijo knjižnice in spletno komuniciranje.

Oživitev prostorov Doma skupnosti Savsko naselje 
poteka v okviru pilotnega projekta celovite urbane 
prenove Savskega naselja, ki ga koordinira društvo 
prostoRož. Vsebina se opira na želje in potrebe 
prebivalcev Savskega naselja.

Knjižnica REČI je bila ustanovljena 21.1.2015 in je prva 
neprofitna izposojevalnica predmetov v Sloveniji. Eden od 
glavnih ciljev knjižnice je omogočiti izposojo predmetov, ki 
bi jih posamezniki sicer morali kupiti, ter jim s tem prihraniti 
čas, denar in prostor. 

Dom skupnosti Savsko naselje postaja pomemben notranji 
javni prostor v soseski. Prostor je brezplačno na voljo vsem 
za izvedbo dogodkov, ki morajo biti brezplačni za obisko-
valce. Dom skupnosti tako krepi družabno življenje znotraj 
naselja in spreminja podobo stanovanjske soseske kot spal-
nega naselja.



Mladi do 30. leta predstavljajo tretjino novih članov, podoben delež predstavljajo 
tudi novi člani iz Savskega naselja. Četrtino izposojenih predmetov so si izposodile 
mlade družine. 

KNJIŽNICA REČI

CILJNE SKUPINE

KAKO POSTATI ČLAN?

Plačilo članarine  
Letna članarina znaša 20 eur, za brezposelne 5 eur.

Donacija predmeta z liste želja
Lista želja se sproti dopolnjuje.

30 ur prostovoljnega dela 
S tem smo omogočili članstvo najširšemu možnemu krogu, hkrati pa skozi 
prostovoljno delo vzpodbudili občutek pripadnosti projektu. 

Možnost izposoje brez članstva
Z enkratnimi izposojami smo poenostavili in vzpodbudili izposojo v Knji-
žnici za vse uporabnike, ki zaradi občasnih izposoj ne potrebujejo letnega 
članstva. Ob vsaki izposoji se zaračuna simbolična izposojnina.

Člani Knjižnice glede na bivališče Ciljne skupine

PREBIVALCI SAVSKEGA NASELJA
MLADE DRUŽINE

ŠTUDENTI
ERASMUS ŠTUDENTI 

»ETIČNI POTROŠNIKI«
SOCIALNO OGROŽENI

Savsko naselje

Bežigrad

ostali deli Ljubljane

izven Ljubljane



ŠTEVILO IZPOSOJ IN ČLANOV

PREPOZNAVNOST V JAVNOSTI

izposoje 2015..........................96
izposoje 2016........................167

Število izposoj je primerljivo z 
bližnjimi knjižnicami v Gradcu, 

Leipzigu in na Dunaju.

vpis članov 2015...................210
vpis članov 2016.....................52
veljavno članstvo 2016..........68

Čeprav je v Knjižnico včlanjenih 
manj članov kot v letu 2015, jo ti 

pogosteje uporabljajo, kar pome-
ni, da je Knjižnica pridobila reden 

krog članov.

 ∞ Predstavitev na prireditvah v Ljubljani: Dan soseda na Taboru, Dan ČS 
Bežigrad, Teden Evrope in na obisku predsednika vlade na RRA LUR

 ∞ Predstavitev projekta na simpoziju »Javni prostor u gradu – kultura 
korišćenja« v Novem Sadu. 

 ∞ Povabilo v Bruselj februarja 2017 na konferenco »European Ideas Lab« 

 ∞ Objava prispevka o Knjižnici REČI v vodilnih televizijskih oddajah Pre-
verjeno na POP TV in Studio City na RTV Slovenija, ki so se tematsko 

dotikale souporabe. 

 ∞ Objava oglasa za Knjižnico REČI v posebni izdaji časopisa Outsider, ki 
je izšel v času festivala INDIGO. 

 ∞ Spletna komunikacija preko Facebook strani s približno 3700 sledilci. 
 ∞ Izobesitev plakatov po raznih institucijah: Kinodvor, Mestne knjižnice, 

Centri za socialno delo, Rdeči Križ…

Št. izposoj v letih 2015 in 2016

Št. članov v letih 2015 in 2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ja
n
.1

5

fe
b
.1

5

m
a
r.

15

a
p
r.

15

m
a
j.1

5

ju
n
.1

5

ju
l.
15

a
vg

.1
5

se
p
.1

5

o
kt

.1
5

n
o

v.
15

d
e
c
.1

5

ja
n
.1

6

fe
b
.1

6

m
a
r.

16

a
p
r.

16

m
a
j.1

6

ju
n
.1

6

ju
l.
16

a
vg

.1
6

se
p
.1

6

o
kt

.1
6

0

5

10

15

20

25

30

ja
n.

15

fe
b.

15

m
ar

.1
5

ap
r.

15

m
aj

.1
5

ju
n.

15

ju
l.1

5

av
g.

15

se
p.

15

o
kt

.1
5

no
v.

15

de
c.

15

ja
n.

16

fe
b.

16

m
ar

.1
6

ap
r.

16

m
aj

.1
6

ju
n.

16

ju
l.1

6

av
g.

16

se
p.

16

o
kt

.1
6



KJE SMO?

Knjižnica REČI

Dom skupnosti Savsko naselje

Belokranjska 6, 1000 Ljubljana

t    030 412 602 

e   info@knjiznicareci.si

fb facebook.com/KnjiznicaRECI

www.knjižnicareci.si

ODPIRALNI ČAS:

ponedeljek–petek: 16.00–19.00, 

sreda: 9.00–13.00 in 16.00–19.00, 

sobota: 9.00–13.00

KAKO POSTATI ČLAN

Na več načinov:

- Prineseš enega od predmetov z 

LISTE ŽELJA, ki jo najdeš na naši 

spletni strani, FB profilu ali v prostorih 

Knjižnice REČI.

- Prispevaš 30 ur / leto prostovoljnega 

dela.

- Plačaš članarino, ki znaša 20/€ leto**

------------------------------------

**S potrdilom o brezposelnosti članarina znaša 5 €.

KAJ JE KNJIŽNICA REČI?

Knjižnica REČI je izposojevalnica naj-

različnejših predmetov za delo, igro in 

prosti čas, ki deluje po vzoru klasične 

knjižnične izposoje.

KAKO SI IZPOSOJATI REČI?

- Za člane Knjižnice REČI je izposoja 

predmetov brezplačna!

- Za enkratno izposojo katerekoli reči 

plačaš 2 oz. 5 €.

Projekt so podprli:

Najnovejši trend na 
podroCju souporabe:

ŽALE

KOLINSKA

2 12 27

7 19 22

METELKOVA
ORTO BAR

Najbližje avtobusne postaje: 

2 - Savsko naselje, 12, 27 - Središka,

7, 19, 22 - Linhartova

STROJCEK ZA
TESTENINE

nakup: 39,99 ¤

 0,00 ¤ *  

nakup: 224,90 ¤

 0,00 ¤ * 

nakup: 25,30 ¤

 0,00 ¤ * 

nakup: 49,90 ¤

 0,00 ¤ * nakup: 99,00 ¤

 0,00 ¤ * 

nakup: 149,00 ¤

 0,00 ¤ * 

zakaj 
še nisem 

vClanjena v 
Knji�nico 

ReCi?!

viseci stol kampiranje

KOŠARA  ZA PIKNIK

plavalna oprema

ORODJE
digitalni
fotoaparat

Ne spreglejte!

nakup: 19,90 ¤

 0,00 ¤ * 

* ZA CLANE Knji�nice RECI



DOM SKUPNOSTI

40 RAZLIČNIH DOGODKOV V LETU 2016

Delavnice

 ∞ šiviljska delavnica 
 ∞ načini raziskovanja sanj 
 ∞ grajenje skupnosti v lokalnem 

okolju
 ∞ otroške ustvarjalne delavnice 
 ∞ sladoledna delavnica 
 ∞ delavnica šivanja nahrbtnikov 
 ∞ izdelava nakita in rož iz krep 

papirja
 ∞ Tajno društvo PGC

Izmenjevalnice

 ∞ izmenjava otroških oblačil 
 ∞ izmenjevalnica knjig 
 ∞ Izmenjevalnica Rdečega križa

Tečaji

 ∞ večeri latinskoameriške glasbe in 
plesa

 ∞ grafološka razlaga podpisa
 ∞ začetni tečaj računalništva
 ∞ psihosocialno in terapevtsko 

svetovanje
 ∞ plesne vaje
 ∞ pogovori o čustvih
 ∞ osvobajanje čustev s tapkanjem
 ∞ učenje osnov risanja in slikanja 

po modelu s pomočjo rastlin

Rekreacija

 ∞ dopoldanska telovadba
 ∞ ping pong turnir
 ∞ joga za mamice

Kulturni in družabni dogodki

 ∞ prva obletnica Knjižnice REČI
 ∞ Vesele nogice
 ∞ Namizni pustolovci
 ∞ rojstnodnevne zabave
 ∞ predavanja
 ∞ Festival hoje
 ∞ Restaurant Day
 ∞ literarni večeri
 ∞ Dresnikove igre
 ∞ otvoritev dvorišča
 ∞ predstavitev eteričnih olj
 ∞ garažna razprodaja
 ∞ zajtrk z umetniki
 ∞ bralnica na prostem
 ∞ nastop glasbene šole
 ∞ filmska projekcija
 ∞ srečanje otrok gluhih staršev
 ∞ predstavitev Savskega sadovnjaka
 ∞ zajtrk za mamice
 ∞ pravljična čajanka

Redni dogodki

 ∞ šiviljska delavnica
 ∞ večeri latinskoameriške glasbe in 

plesa
 ∞ začetni tečaj računalništva
 ∞ Vesele nogice
 ∞ Tajno društvo PGC
 ∞ dopoldanska telovadba
 ∞ Namizni pustolovci
 ∞ joga za mamice



TEDENSKO ŠTEVILO DOGODKOV IN POVPREČNA OBISKANOST:

SAVSKO DVORIŠČE

7 - 10 dogodkov na teden

4 - 50 obiskovalcev, do 150 na večjih dogodkih pred Knjižnico REČI

Prostor ostaja dostopen za določene skupine, ki zaradi specifike svojih do-
godkov ne privabljajo večjega števila obiskovalcev, ali pa si tega sploh ne 
želijo. Med takšne ranljivejše skupine sodijo na primer skupine za samopo-
moč. 

Najbolj obiskani dogodki: Izmenjevalnica, Restaurant Day, Festival 
hoje

Glavna letošnja pridobitev Doma skupnosti je prenovljen zunanji prostor – Savsko 
dvorišče. S prenovo Savskega dvorišča smo dokazali, da lahko že z manj-
šim finančnim vložkom dosežemo optimalen rezultat pri oživljanju javnega 
prostora. Prenovljeno dvorišče je omogočilo širitev programa Doma skupnosti 
na zunanje površine. Med poletjem se je več organizatorjev odločilo za izvedbo 
dogodka na dvorišču, ki poleg prijetne zunanje ureditve ponuja večjo kapaciteto 
kot notranji prostori Doma skupnosti. 



ODZIV PREBIVALCEV SAVSKEGA NASELJA

Dogodki v Domu skupnosti so bili dobro sprejeti med prebivalci Savskega 
naselja, ki nove vsebine razumejo kot pozitivno pridobitev v prostoru, ki je 
dolgo časa veljal za praznega. Z enostavnim in dostopnim načinom go-
stovanja smo omogočili uporabo prostora  za dejavnosti, ki so v skladu s 
prvotnim namenom Doma skupnosti. Da je bil projekt med prebivalci dobro 
sprejet, kaže podatek, da so se lokalni prebivalci aktivno vključili v ustvarjanje 
programa in so sami organizatorji večine dogodkov. 

SODELOVANJA

 ∞ povezava z akterji na področju trajnostnega razvoja, krožne ekonomije 
in skrbi za socialno ogrožene: Inštitut za politike prostora, Zavod Lju-
bljanski lonec, Izmenjevalnica Rdečega Križa in Zavetišče za zavržene 
rastline

 ∞ povezava z lokalnimi ustanovami: Mestna knjižnica, OŠ Savsko nase-
lje in ČŠ Bežigrad

UPORABA PROSTOROV DOMA SKUPNOSTI

Tako notranji kot zunanji prostor Doma skupnosti postajata priljubljena za 
uporabnike tudi takrat, ko na programu ni napovedanih dogodkov. 
Obratovalni čas Knjižnice omogoča uporabo Doma skupnosti kot notranje-
ga javnega prostora, kjer so se v zadnjih mesecih začeli družiti predvsem 
otroci. Tem predstavlja Dom skupnosti skupaj z uporabo predmetov Knji-
žnice REČI (družabne igre, namizni tenis, rolerji itd.) možnost kakovostnega 
preživljanja prostega časa. 

Pestrost programa in veliko število uporabnikov kaže potrebo po 
neformalnih skupnostnih prostorih na lokalni ravni, ki prebivalcem 
omogočajo druženje izven doma, prostorov množične potrošnje in 
formalnih institucij.  

Dober odziv lokalnega prebivalstva, krepitev programa Doma skup-
nosti in rast števila izposoj v Knjižnici REČI so glavne spodbude za 
iskanje načinov, kako zagotoviti delovanje prostora tudi v letu 2017.



otvoritev Savskega dvoriščaNamizni pustolovci

izmenjava otroških oblačil

zajtrk Mladi levibralnica na prostemDan restavracij

sladoledna  delavnica

šiviljska delavnica

Festival hoje izposoja reči

otroška delavnicatečaj risanja s pomočjo rastlin

Izmenjevalnica Rdečega križa

dražba

smetiščni orkester



IZZIVI V LETU 2017

NAČELA DELOVANJA

FINANCIRANJE

NAŠA VIZIJA

Dom skupnosti

 ∞ odprt za vse prebivalce
 ∞ omogoča spontana druženja
 ∞ podpira lokalno skupnost

Knjižnica REČI

 ∞ ponuja alternativo množični 
potrošnji

 ∞ storitev je dostopna vsem 
družbenim skupinam

 ∞ dosledno upošteva nače-
la trajnostne ekonomije in        
souporabe

Vodenje, koordinacija, skrb za prostor in predmete............. 600 eur / mesec
Redni mesečni stroški (telefon, internet, hrana in pijača).... 100 eur / mesec
Tiskovine in organizacija večjih dogodkov...............................300 eur / mesec
Stroški skupaj.................................................................................1000 eur / mesec

 ∞ zagotoviti obstanek Knjižnice REČI v Savskem naselju

 ∞ najti dolgoročen način financiranja Knjižnice REČI

 ∞ povezovati se s sorodnimi iniciativami na področju krožne ekonomije 

(Zavetišče za zavržene rastline, Izmenjevalnica)

 ∞ krepiti program v Domu skupnosti

 ∞ vključevati člane Knjižnice REČI v razvoj prostora

Če želimo Knjižnico REČI ohraniti odprto enako število dni in omo-
gočiti lokalnim prebivalcem in ostalim akterjem nemoteno brezplač-
no uporabo prostora, bi za delovanje Knjižnice REČI potrebovali 
12.000 eur letno.



Kulturno društvo prostoRož
Knjižnica REČI

Belokranjska 6, 1000 Ljubljana
email: info@knjiznicareci.si  tel: 030 412 602

www.knjiznicareci.si
vodja knjižnice: Jošt Derlink

obratovalni čas: pon – čet 16:00 – 19:00


