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dobrodošli, da se igrajo skupaj.

otroci in družine vseh starosti

prostor, kjer so

Knjižnice igrač so storitve, 
ki jih za skupnost pripravlja 
skupnost. Predstavljajo



V knjižnicah 
igrač se 

lahko otroci 
igrajo

in ustvarjajo 
skupaj z 

drugimi otroki 
in odraslimi.

vzgoji otrok, 
negi, 

zgodnjemu 
učenju in 

razvoju ter se družijo z 
drugimi starši 
in različnimi 
strokovnimi 

delavci.

Starši in 
stari starši 

lahko dobijo 
informacije o



— OTROK —

“Dobil sem 
nove 

prijatelje.”

GLINA ZA OBLIKOVANJE

LESENA KOCKA

LOVLJENJE RAČK

KONSTRUKTORJI DRUŽABNE IGRE

ICE COOL
BOUNCE OFF

QUATRO

— OTROK —

— STROKOVNI DELAVEC —

— STARŠ —

— STARŠ —

— STARI STARŠ —

“Ta prostor je zame 
pravljična dežela, 

saj se lahko ves čas 
igram.”

“Knjižnica igrač je neverjeten prostor. 
V našem mestu si večina družin ne more 

privoščiti tako kakovostnih igrač za 
svoje otroke.”

“Knjižnica igrač je edini prostor, 
kjer se lahko v miru poigram s svojim 

otrokom. Doma sem vedno preveč 
zaposlen.”

“V življenju človek osvoji veliko znan-
ja. Zato je zelo dobrodošlo, da imamo 
tu možnost, da mlajšim generacijam 

prenesemo nekaj tega znanja.”

“Sprva smo si v knjižnici igrač samo 
izposojali igrače. Sedaj pa smo že tako 

navajeni, da smo vsi sproščeni in se družimo 
z ostalimi družinami, ki prihajajo sem.”

NAJLJUBŠE 
IGRAČE & 
ZANIMIVOSTI



STAREJŠI6-83-51-20-1
6% 14% 30% 30% 19%

Poleg izposoje igrač potekajo v knjižnici igrač tudi 
druge dejavnosti, kot na primer:
 — možnost igranja;
 — skupno branje otrok in staršev;
 — medgeneracijske dejavnosti o varovanju kulturne 
  dediščine;
 — ustvarjalne delavnice;
 — klubi za starše;
 — delavnice oz. predavanja za starše v sodelovanju 
  z drugimi organizacijami v okolju.

Število 
vključenih 
ves čas 
narašča.

ŠTEVILO IGRAČ
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DELAVNICE & DEJAVNOSTI
— v prvih šestih mesecih implementacije — — v prvih šestih mesecih implementacije —

UDELEŽENCI

1042

OTROCI

LEGEND

SLOVAŠKA, SPIŠSKY HRHOV

SLOVENIJA, MURSKA SOBOTA

ITALIJA, RIM

LATVIJA, JELGAVA

MADŽARSKA, NAGYDOBOS

ITALIJA, MAZARA DEL VALLO

BELGIJA, GENT

HRVAŠKA, SISAK

V projektu TOY for Inclusion smo vzpostavili 
knjižnice igrač v 7 evropskih državah. Te predstav-
ljajo prostor, kjer se lahko družijo, igrajo in učijo 
prav vse družine z različnimi ozadji.

LOKACIJE

ITALIJA

RIM

MAZARA DEL VALLO

MADŽARSKA
NAGYDOBOS

2 - 1  - 4 - 3 - 7 - 22 - 0

11 - 6 - 4 - 2
 - 6

 - 56 - 10

31 - 7 - 21 - 12 - 17 - 75 - 34

32 - 11 - 19 - 9 - 22 - 85 - 18

53
 - 

0 -

 8 - 9
 - 22 - 25 - 8

HRVAŠKA
SISAK

BELGIJA

GENT
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ODRASLI
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ŠTEVILO DELAVNIC & DEJAVNOSTI
— v prvih šestih mesecih implementacije —

STAROST VČLANJENIH 
OTROK

1% - NI PODATKOV




