
KN
JI

ŽN
IC

A
 IV

A
N

A
 TA

VČ
A

RJ
A

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
, Š

O
LS

KA
 U

LI
CA

 6
,  

ŠK
O

FJ
A

 L
O

KA

EVROPSKE KNJIŽNIČARKE  SPOZNAVAJO  
LOŠKO KULTURNO DEDIŠČINO 
V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja 
Loka smo  23. maja gostili medna-
rodno delegacijo bibliotekarjev, ki 
sodelujejo v evropskem projektu 
Kulturna dediščina za prihod-
nost, z geslom: raziskujemo, 
delimo in se učimo. Projekt, ki ga 
financira EU v okviru svojega pro-
grama Erasmus+, podpora mobil-
nost posameznikov (dijakov, štu-
dentov in pedagoških delavcev) 
na področju izobraževanja in 
usposabljanja ter mednarodna 
partnerstva med različnimi orga-
nizacijami z namenom moderni-
zacije in sodelovanja med podro-
čjem izobraževanja in trgom dela. 
Mestna knjižnica Kranj je partner-
ska organizacija v tem dvoletnem 
projektu, v katerem sodelujejo 
tudi splošne knjižnice iz  Lit-
ve, Švedske, Danske  in Estonije. 
Predstavnice omenjenih knjižnic 
so bile  med 20. in 24. majem 

2019 na študijskem obisku v Mes-
tni knjižnici Kranj, kjer so zanje pri-
pravili bogat vsebinski program, ki 
ga je sooblikovala tudi Knjižnica 
Ivana Tavčarja.
Na mladinskem oddelku knjižnice 
smo jim loške knjižničarke pripra-
vile delavnico izdelave dražgoških 
in loških kruhkov. Udeleženke so 
na ta način spoznavale kulturno 
dediščino mesta Škofja Loka in 
okolice. Sodelovanje v dejavnos-
tih, ki so povezane s kulturno dedi-
ščino, pri ljudeh namreč spodbuja 
medsebojno spoštovanje,  spošto-
vanje  kulturnih raznolikosti, spre-
membe v komunikacijskem vede-
nju in bogati kolektivni spomin. Za 
knjižnice je še posebej pomem-
bno, da odkrivajo nove oblike spo-
dbujanja vseživljenjskega učenja 
ob uporabi virov, ki se povezujejo s 
kulturno dediščino in hkrati upora-
bnikom omogočajo  izmenjavo 

informacij, gradiv in pogojev za 
prenos znanja.
Uvodnemu pozdravu direktorja je 
sledila kratka predstavitev loške 
knjižnice ter loških in dražgoških 
kruhkov. Knjižničarke iz Litve, Esto-
nije, Danske, Švedske in Kranja so v 

Udeleženke delavnice medenih kruhkov (foto: Ana Marija Miklavčič)

Končni izdelki (foto: Maja Vunšek)
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besedi in sliki spoznavale razlike med obe-
ma vrstama malih kruhkov, njihove najpo-
gostejše oblike in motive ter uporabo 
kruhkov v preteklosti in sedanjosti. Pod 
vodstvom Saše Ambrožič in Tatjane  Šmid 
so tudi same izdelovale medene kruhke. V 
pravljični sobi je Mojca Kalan posebej zan-
je pripravila razstavo mladinskih knjig 
avtorjev, ki prihajajo iz njihovih držav.

Ob koncu našega druženja so prejele svoje 
končne izdelke recept za njihovo izdelavo.  
Knjižničarke bodo pridobljeno znanje tako 
lahko uporabile tudi doma. Obisk Škofje 
Loke so nadaljevale z vodstvom po Romu-
aldovi poti in se tako dodobra seznanile s 
snovno, nesnovno, premično in pisno kul-
turno dediščino škofjeloške regije.
Napisala: Ana Marija Miklavčič

ŠKOFJA LOKA
Oddelek za odrasle ter Oddelek 
za otroke in mladino

1. julija–31. avgusta 
TOR., SRE., PET.
ČET.
PON.

8.00–15.00 
13.00 –20.00

8.00–20.00

TRATA 1. julija–31. avgusta SRE. 14.00–19.00

POLJANE 1. julija–31. avgusta SRE. 13.00–19.00

GORENJA VAS 1. julija–31. avgusta TOR., ČET. 13.00–19.00

SOVODENJ 1. julija–31. avgusta SRE. 14.00–16.00

ŽIRI 1. julija–31. avgusta
PON.
SRE.

14.00–19.00
10.00–17.00

ŽELEZNIKI 1. julija–31. avgusta TOR., ČET.  13.00–19.00
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