Prvá knižnica vecí na Slovensku funguje už 2 roky v Goetheho inštitúte na
Panenskej ulici.
Bratislava, 8. 4. 2018
Goetheho inštitút v Bratislave prevádzkuje prvú Knižnicu vecí na Slovensku. Na
Panenskej ulici v Bratislave si návštevníci nemeckej knižnice už dva roky môžu
okrem nemeckých kníh, filmov a spoločenských hier vypožičať 50 užitočných
predmetov, nástrojov a hier. No nielen to, Goetheho inštitút pripravuje
v spolupráci s miestnou komunitou tvorivé dielne a prednášky, na ktorých sa
návštevníci zdarma naučia, ako predmety použiť prípadne vyrobiť si niečo
užitočné.
Myšlienka takejto požičovne vecí nevznikla náhodne. Nemecko je krajinou, kde sa
intenzívne skloňujú pojmy ako sharing economy (ekonomika zdieľania) a trvalo
udržateľný rozvoj. Predstava ľudí o vlastníctve sa postupne mení. Zdieľanie vecí,
auta, či bytu, no aj vedomostí a skúseností s inými ľuďmi sa stáva populárnym
trendom. Vedeli ste napríklad, že vŕtačka má životnosť až 3 000 hodín, no človek
ju v priemere používa iba 45 hodín? Potrebujete naozaj vlastnú alebo sa o ňu
podelíte s ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako? Len si spomeňte, koľko vecí si kúpite
a po jednom použití skončia zabudnuté v pivnici.
Goetheho inštitút Knižnicu vecí spustil pôvodne ako krátkodobý projekt v apríli
roku 2016. Po mimoriadne pozitívnej odozve verejnosti sa stala knižnica vecí
súčasťou nemeckej knižnice, predmety si môžete vypožičať na svoj knižničný
preukaz. Sortiment sa obmieňa podľa potrieb návštevníkov. Veci, o ktoré nebol
záujem, Goetheho inštitút daroval a nakúpil za ne iné. Čo si návštevníci knižnice
požičiavajú najradšej? Šijací stroj! Veľkej obľube sa tešia aj pomocníci do dielne
ako vŕtačka a brúska, či zmrzlinovač alebo pekárnička. V roku 2017 mala Knižnica
vecí prvýkrát vlastný stánok na Pohode, návštevníci si mohli vypožičať praktické
veci ako nabíjačku na mobil, stan, karimatky, rôzne hry, ale napríklad aj go pro
kameru. Mohli tiež získať nové zručnosti počas workshopov žonglovania
a outdoorových hier.
Ako knižnica vecí funguje? Veľmi jednoducho. Prídete do Goetheho inštitútu,
zaregistrujete sa v knižnici za poplatok 8 eur na rok (5 eur študenti) a vyberiete si
vec, o ktorú máte záujem. Ak je práve vypožičaná, môžete si ju rezervovať. Ak
máte ďalšie tipy na užitočné veci alebo by ste chceli viesť vlastnú tvorivú dieľňu,
píšte na info-bratislava@.goethe.de. Zoznam predmetov, ktoré si môžete
vypožičať, aj ďalšie informácie o knižnici vecí nájdete na webovej stránke
Goetheho inštitútu: www.goethe.de/slovensko/ajnfach.

O Goetheho inštitúte
Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky
Nemecko.
Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu
spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom

živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy
Goetheho inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť.
Pomáhajú budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporujú celosvetovú
mobilitu.
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