Spoštovani,
dovolite, da vam na kratko predstavimo projekt Knjižnica REČI.
Gre za prvi tovrstni projekt v Sloveniji, medtem ko so podobni koncepti
že dobro poznani v Evropi.
Pri vzpostavljanju projekta iščemo možnosti povezovanja s podjetji
in inštitucijami na način, da bi te povezave prinesle koristi tako za
podjetja/organizacije kot za nas.
Nekateri boste v njem prepoznali vrednote, za katerimi stojite.
Mogoče boste videli tudi priložnost, kako bi skozi Knjižnico REČI lahko
promovirali vaše proizvode ali podjetje, ali pa se boste odločili, da nas
podprete že preprosto zato, ker vam je ideja projekta všeč.
Za pozornost se vam že vnaprej lepo zahvaljujem,
Maša Cvetko, soustanoviteljica Knjižnice REČI

V Ljubljani, 5.9.2014

Kaj je Knjižnica REČI?
Knjižnica REČI je izposojevalnica najrazličnejših predmetov, ki deluje
po vzoru klasične knjižnične izposoje.
Knjižica REČI bo delovala neprofitno, kar pomeni, da bo ves morebitni
zaslužek uporabila za izboljševanje njenega delovanja.
V času, ko imajo ljudje vse manj denarja, Knjižnica REČI z
vzpostavljanjem kulture in prakse souporabe zagotavlja, da imajo lahko
posamezniki kljub manjšim finančnim virom še vedno enako kakovost
življenja.

Naše vrednote
Knjižnica REČI spodbuja kulturo in prakso souporabe, ker:
+ skupna raba virov prinaša prihranek denarja, saj si vseh stvari ne
rabiš zagotoviti sam;
+ skladiščenje izdelkov zahteva veliko prostora, ki ga vse prevečkrat
(sploh v stanovanjih) nimamo;
+ gradi zaupanje med ljudmi in s tem utrjuje skupnost in medsebojno
pomoč (solidarnost);
+pomaga okolju, saj številne predmete potrebujemo le 1x in jih
praviloma prehitro zavržemo;

Kdaj in kje bo delovala Knjižnica REČI?
Knjižnica REČI šele nastaja. Svoja vrata bo odprla konec oktobra 2014
v Domu skupnosti Savskega naselja v Ljubljani. S tem se vzpostavlja
pilotni projekt, ki bo inspirial in s praktičnimi orodji ter izkušnjami
pomagal zagnati Knjižnice REČI po vsej Sloveniji.

Kaj vse si bo mogoče sposoditi?
Tekom poletja se je skupaj z zainteresiranimi slovenskimi uporabniki
pričela oblikovati »Lista želja« predmetov, ki si jih ljudje želijo izposojati.
Skoraj 300 posameznikov je naštelo več kot 250 predmetov, ki si jih želijo
izposojati. Orodja za domača popravila in vrt, različni gospodinjski
aparati in druge kuhinjski ter čistilni pripomočki, športna oprema
in oprema za potepanja, predmeti za zabavo in prosti čas, različni
pripomočki za ustvarjanje in najrazličnejše stvari za otroke.

Izzivi, s katerimi se srečujemo
Nabor predmetov v Knjižnici REČI bo večinoma sestavljen iz donacij,
ki jih bodo prinesli člani v zameno za letno članarino. Zbirali bomo vse
predmete, ki bodo delujoči, a kljub temu si želimo, da bi bili ti ne le
številni, ampak tudi kakovostni, saj se bodo uporabljali veliko bolj
pogosto, kot v običajnem gospodinjstvu.
Poleg predmetov potebujemo material za opremo prostorov: gradbeni
material, pohištvo, pisarniško in tehnično opremo.
Še večji izziv pa za nas predstavlja zagotavljanje sredstev za delovanje
in obratovanje Knjižnice REČI.
Sredstva bomo potrebovali za plačilo osebja, nakup opreme za prostor,
adiminstrativne stroške, material za obratovanje, vzdrževanje in
popravila predmetov, vzdrževanje orodij za komuniciranje ter najem
prostora.

Kako lahko podprete Knjižnico REČI?
Podprete nas lahko:
+ materialno, v obliki vaših produktov,
+ finančno, za zagotovitev sredstev za delovanje Knjižnice REČI ali
+ simbolno, s plačilom letne članarine Knjižnice REČI.

1. Materialna podpora
Verjamete v naše vrednote, hkrati pa želite promovirati vaše produkte.
V knjižnici REČI bodo uporabniki vzpostavili prvi stik z vašim
produktom. Ponudila se jim bo priložnost, da ga bodo skoraj brezplačno
preizkusili. V primeru, da se bo uporabnik v prihodnje odločil za nakup
tovrstega predmeta, obstaja v primeru pozitivne izkušnje veliko večja
verjetnost, da bo kupil vaš proizvod in ne od konkurenčnega podjetja.
Poleg letne članarine vam ponujamo naslednje ugodnosti:
1. ZGODBE IZ KNJIŽNICE REČI
Vsak predmet v Knjižnici REČI bo imel pripeto knjižico z
zanimivimi informacijami o predmetu. Na ta način bo vaše
podjetje imelo priložnost izbrani produkt predstaviti na nekoliko
drugačen način.
2. REČ TEDNA
Na našem Facebook profilu ter spletni strani bomo vsak teden
predstavili predmete, ki smo jih tisti teden največ izposojali med njimi se lahko znajde tudi predmet, ki ga boste darovali vi.
3. TABLA PODPORNIKOV
Ime vašega podjetja/znamke bomo zapisali na Tablo
podpornikov, ki bo postavljena na vidno mesto v prostorih
Knjižnice REČI v Domu skupnosti v Savskem naselju.
4. OBJAVA LOGOTIPA NA SPLETNIH MESTIH
www.knjiznicareci.si, www.facebook.com/KnjiznicaRECI
Logotip vašega podjetja/znamke bo objavljen na Facebook profilu
Knjižnice REČI, na spletni strani pa bomo poleg tega omogočili
povezavo na spletno stran vašega podjetja.

2. Finančna podpora
Verjamete v naše vrednote, hkrati pa želite promovirati vaše podjetje.
Odločitev, da nas denarno podprete, bo prineslo največ promocije za vaše
podjetje.
V povračilo za najmanj 500 eur vam ponujamo:
1. ČASTNO ČLANSTVO
V primeru denarne podpore vas okronamo za Častnega člana
Knjižnice REČI, kar pomeni 10-letna članarina v Knjižnici
REČI. Tekom desetih let si boste lahko vse predmete izposojali
brezplačno.
4. TABLA PODPORNIKOV
Ime vašega podjetja/znamke bomo zapisali na Tablo
podpornikov, ki bo postavljena na vidno mesto v prostorih
Knjižnice REČI.
5. OBJAVA LOGOTIPA V TISKANIH MEDIJIH
(letak, zloženka, priročnik, sporočilo za javnost)
Za pomoč se vam bomo zahvalili na tiskanih promo materialih, ki
bodo izšli v okviru projekta.
6. OBJAVA LOGOTIPA NA SPLETNIH MESTIH
www.knjiznicareci.si, www.facebook.com/KnjiznicaRECI
Logotip vašega podjetja/znamke bo objavljen na FB profilu
Knjižnice REČI, na spletni strani pa bomo poleg tega omogočili
povezavo na spletno stran vašega podjetja.

3. Donacija
Verjamete v naše vrednote.
Z najmanj 60 evrov podpore na leto bo vaše podjetje postalo član
Knjižnice REČI.
Tekom enega leta si boste lahko vse predmete izposojali
brezplačno.

Kdo stoji za projektom?
KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ
Partner v zasnovi in tehnični izvedbi
Knjižnice REČI.
SLOVENIA COWORKING
Razvoj koncepta Knjižnica REČI kot
družbene inovacije in novega ekonomskega
modela.
RRA LUR
Partner za vzpostavitev in koordinacijo
poslovne verige* ter promotor
implementacije projekta v Ljubljanski
urbani regiji.
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Partner v zagotavljanju primernega
prostora za izvajanje knjižnice REČI v
pod-izkoriščenem delu Doma skupnosti v
Savskem naselju v Ljubljani.

*V okviru operacije RCKE. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete razvoj regij,
prednostne usmeritve regionalni razvojni programi.

Za pozornost se vam najlepše zahvaljujemo.
Upamo, da smo vas navdušili in da nas boste kontaktirali.
Veliko zanimanje medijev za Knjižnico REČI še pred otvoritvijo nakazuje,
da bo projekt medijsko zelo viden tudi v prihodnosti.
Zaenkrat razvoj Knjižnice REČI lahko spremljate na Facebooku https://
www.facebook.com/KnjiznicaRECI, vzpostavlja pa se tudi spletno mesto
www.knjiznicareci.si.

Dodatne informacije:
e:
info@knjiznicareci.si
m:
030 412 602
040 860 402

