
Namesto knjig po 
poročno obleko, 
multipraktik, 
boksarske rokavice ali 
prenosni računalnik:  
Vrata odpira  
Knjižnica REČI

KAJ: Odpiramo prvo slovensko Knjižnico REČI  
v Savskem naselju

KDAJ IN KJE: Sreda, 21. januarja 2015 ob 18ih  
v Domu skupnosti, Belokranjska 6,  
Savsko naselje, Ljubljana

ORGANIZATORJI: Ekipa Knjižnice REČI

Partnerji v razvoju Knjižnice REČI:  
Mestna občina Ljubljana, ProstoRož, Regionalna  
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,  
Slovenia Coworking.

Vabimo vas na otvoritev prve slovenske Knjižnice REČI, ki bo potekala v sredo, 21. januarja 2015, ob 18ih  
v Domu skupnosti Savskega naselja (Belokranjska 6, Ljubljana). Knjižnica REČI je podobna navadni 
knjižnici, le da ne izposoja knjig, pač pa najrazličnejše uporabne predmete: od športnih rekvizitov in 
predmetov za prosti čas do gospodinjskih aparatov ter orodij za domača popravila. Ker se z izposojo 
izognemo nenehnemu nakupovanju novih reči, ki jih nato uporabljamo le občasno, knjižnica omogoča 
prihranek denarja – pa tudi prostora. Doma namreč ni več potrebno hraniti kupa reči, ki jih uporabljamo 
le nekajkrat letno. Knjižnica REČI je tudi ‘zelena’, saj zmanjšuje porabo naravnih virov: s souporabo reči 
npr. zmanjšujemo potrebo po njihovi množični proizvodnji. 

Prav ideje skupnosti, sodelovanja in souporabe so bistvene pri vzpostavitvi nove knjižnice in predstavljajo 
temelj tkanju novih vezi na ravni Savskega naselja in širše. Z namenom vključevanja skupnosti v tako
‘praznjenje’ kot tudi ‘polnjenje’ knjižničnih polic pa otvoritev Knjižnice REČI ni le običajna otvoritev.  Je 
tudi priložnost, da se v Knjižnico REČI včlanite! Če v knjižnico prinesete REČ z liste želja (ki ste jo, ali 
pa jo še boste soustvarjali, in jo najdete na Facebook strani Knjižnice REČI), brezplačno postanete njen 
član. Članstvo v Knjižnici REČI vam omogoča souporabo mnogih reči iz knjižnične zbirke (od poročne 
obleke, boksarskih rokavic in prenosnika, do kuhinjskih pripomočkov, kot je multipraktik). Vse uporabne 
predmete si lahko izposodite že dan po otvoritvi v prenovljenih prostorih Doma skupnosti, v katerem 
vzporedno poteka vse več aktivnosti, ki jih prebivalci Savskega naselja organizirajo za lokalno skupnost.

Vabljeni vsi Savčani in vsi, ki vas zanima kultura souporabe.
Se vidimo med predmeti in lep pozdrav,

Ekipa Knjižnice REČI

Partnerji projekta:

Knjižnica REČI www.knjiznicareci.si


