
Knjižnica – vir novih znanj 

 

Knjižnica Radlje ob Dravi se je že v jeseni 2008 vključila kot konzorcijski partner v projekt 

vseživljenjskega učenja, ki ga na Koroškem izvaja zavod Mocis s sedežem v Slovenj Gradcu. 

Za ta projekt smo se odločili predvsem, ker se dobro zavedamo, da je vseživljenjsko učenje 

zelo pomembno, da novo znanje prinaša vrednost našemu življenju, naši aktivnosti, lahko 

izboljša življenjske pogoje in odpira nove možnosti, tudi poslovne. Sodelovanje v projektu 

pomeni predvsem odkrivanje interesov in izvajanje različnih oblik učenja, ki pokrivajo 

najrazličnejša vsebinska področja. Takšno delovanje je v knjižnici relativno novo in pomeni 

dodatno dejavnost, ki jo izvajamo za občane petih občin, kjer tudi sicer izvajamo knjižnično 

dejavnost. Ker tudi kot knjižnica sodelujemo s številnimi društvi, ustanovami, posamezniki in 

dokaj dobro poznamo razmere ter potrebe v našem okolju, smo hitro odkrili prave 

sogovornike in dobro zastavili načrt izvajanja dejavnosti vseživljenjskega učenja. V letu 2009 

smo tako izvedli delavnice na temo refleksne masaže stopal, nege in ličenja zrele kože, dva 

računalniška tečaja Dobrodošla miška v hiši za udeležence, ki začenjajo z uporabo 

računalnika ali želijo začetno znanje obnoviti, tečaj oblikovanja nakita, delavnico zvočnih 

kopeli. V tem koledarskem letu pa že izvajamo plesno delavnico, ki poteka v Podvelki, 

refleksno masažo stopal v Vuhredu, načrtujemo predavanje o uporabi gline v zdravilne 

namene na Muti in v Radljah, več tečajev Dobrodošla miška v hiši, delavnico na temo vzgoje 

okrasnih rastlin in delavnico Kako po svetu?, na kateri bomo spoznali, kako pristopiti k 

organizaciji potovanja. 

Mogoče ste se katere naše dejavnosti v okviru vseživljenjskega učenja udeležili? Potem veste, 

da se tudi teh nalog lotimo odgovorno in s ciljem, da izvedemo dejavnost tako, da bodo 

udeleženci odhajali zadovoljni in z novim znanjem, ter se naslednjič spet z veseljem udeležili 

novih izobraževalnih dejavnosti. Znanje nam je danes tako rekoč dosegljivo na vsakem 

koraku, preko najrazličnejših medijev in v najrazličnejših oblikah. Vseeno pa ugotavljamo, da 

je pridobivanje znanja na omenjen način – torej s predavanji, tečaji, delavnicami, še vedno 

tisti način, ki ga imamo najraje, saj te oblike vsebujejo tudi demonstracijo, preizkušanje, vajo, 

seveda odvisno od same vsebine in pogojev ter hkrati omogočajo aktivno komunikacijo med 

predavateljem in udeleženci dejavnosti.  

Po enem letu delovanja točke za vseživljenjsko učenje in po izvedenih delavnicah 

ugotavljamo, da smo postali prepoznavni kot institucija, ki to omogoča. Letos že najdejo 

zaključene interesne skupine pot do nas in izrazijo svoje želje ter potrebe. To je zelo dobro 

izhodišče za pripravo dejavnosti. Ker je motivacija na strani udeležencev visoka, je ob 

pravilni izbiri izvajalca, primerni obliki izobraževanja in ustrezni organizaciji, uspeh 

zagotovljen.  

Vseživljenjsko učenje po našem programu je prvenstveno namenjeno nezaposlenim, 

upokojencem in starejšim, ki si pogosto dragih tečajev in delavnic sami ne morejo plačati. 

Udeležba na naših delavnicah je brezplačna, saj je sofinancirana s strani Evropskega 

socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Vabljeni torej , da posredujete želje in 

interese na področju pridobivanja novih znanj. Če bodo izpolnjeni tudi nekateri obvezujoči 

pogoji, bomo sodelovanje vzpostavili in mogoče komu z novim znanjem omogočili lažje 

življenje in odprli nove življenjske priložnosti. 
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