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Njene fotogra�je so nastajale v obdobju
osem mesecev, ko se je skupaj z ribiči
odpravila na morje ali pa skozi objektiv
opazovala delavke v Delamarisu. Z
vsemi je stkala prisrčne odnose in z nami
podelila marsikatero zgodbo. Nekoč si je
želela v Izoli odpreti galerijsko muzejski
prostor, kjer bi bilo s pomočjo fotogra�j
in predmetov prikazana zgodovina Izole,
življenje izolskih ribičev in delavk v ribji
predelovalni industriji, saj je bila konec
koncev izolska tovarna ribjih konzerv prva
taka tovarna v Evropi. V pogovoru so
obiskovalci prireditve ugotavljali, da žal v
izolski občini ni posluha za dediščino, prav
tako pa je dediščina premalo upoštevana v
turistični ponudbi. Znani izolski fotograf
Remigio Grižonič je o njenih fotogra�jah
povedal: »Te fotogra�je so zelo lepe. Petra
je uporabila črno belo fotogra�jo z visokim
ISO, ki omogoča zelo dinamičen razpon
med najsvetlejšo in najtemnejšo točko. To
je velik plus pri uporabi analogne tehnike.
Poleg tega so njene fotogra�je zelo lepa
študija o ribištvu. Petra Cupač je v njih
zajela bistvo ribištva in ribje predelovalne
industrije v Izoli. Življenje, delo, operativo.
Prav to sem pogrešal v �lmu o Delamarisu,
ki so ga poleti predstavili v Arrigoniju,
potem pa še na TV Koper in na sedežu
Skupnosti Italijanov. Želel bi si in
priporočam, da njene fotogra�je najdejo
prostor in uporabo še kje, in da ne ostanejo
v arhivu avtorice.«
DEKD smo zaključili s srečanjem bralnega
kluba Kira knjiga, ki je tudi edinstven
tovrstni klub na obali. Zasnovali sta ga
knjižničarka in profesorica italijanskega
jezika in književnosti Ksenija Orel ter
literarna komparativistka in prevajalka
Diana Pungeršič, ki ga še vedno vodi. V
njem se srečujejo ljubitelji in ljubiteljice
knjig in se pogovarjajo o v naprej izbrani
knjigi, ki so jo vsi prebrali.
Z vrsto odlično pripravljenih prireditev
smo tako v Mestni knjižnici Izola obeležili
Dneve evropske kulturne dediščine.
Vsakemu, ki je te dogodke zamudil, pa je
lahko le zelo žal.
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V oktobru smo se v Mestni knjižnici Kranj udeležili interaktivne razstave
Generacijska koda: Rojeni v knjižnici (Generation Code: Born at the library) v
Evropskem parlamentu v Bruslju. Dogodek vsako leto v okviru Evropskega
tedna kodiranja (Europe Code Week) pripravi neprofitna organizacija Public
Libraries 2030, ki deluje pod sloganom: Povezuj. Iznajdi. Zagovarjaj. (Connect.
Innovate. Advocate.)

P

oglavitni namen organizacije je
ozaveščanje o pomembni vlogi, ki
jo imajo knjižnice pri vseživljenjskem
učenju in opismenjevanju. Z deljenjem
inovativnih idej spodbujajo knjižnice, da
postanejo pobudniki sprememb v družbi in
odprti prostori, ki državljanom omogočajo
ustvarjanje demokratične, socialno angažirane in digitalno vključujoče Evrope. V
tem kontekstu vsako leto pripravijo interaktivno razstavo z inovativnimi pristopi k
izobraževanju, ki jih izvajajo knjižnice.
Poleg knjižnic sta letos pri razstavi
sodelovali tudi IFLA (�e International
Federation of Library Associations and
Institutions), ki je predstavljala Library
map of the world in vabila knjižnice k
vpisu dejavnosti in projektov v svetovni
zemljevid, ter Europeana, ki je predstavljala

Iz Mestne knjižnice Kranj smo vabilo poslali
vsem osmim slovenskim poslancem. Na stojnici
sta nas obiskala gospa Ljudmila Novak in gospod
Milan Brglez.. Foto: Bernal Revert/ BR&U

izobraževalne programe za digitaliziranje
kulturne dediščine.
Vsaka knjižnica, ki je sodelovala pri
razstavi, je k ogledu povabila evropske
poslance svoje države. Ti so bili vabljeni,
da se sprehodijo po razstavi ali pa se zgolj
srečajo s predstavniki knjižnice. Iz Mestne
knjižnice Kranj smo vabilo poslali vsem
osmim slovenskim poslancem. Na stojnici
sta nas obiskala gospa Ljudmila Novak
in gospod Milan Brglez. S predstavitvijo
Albuma Slovenije smo jima pokazali, da
knjižnice na različne in inovativne načine
delujemo tudi preko spleta. S pomočjo
portala Kamra in vanjo vključenega
Albuma Slovenije odgovarjamo na želje
ljudi, ki v raziskavah redno izražajo
zanimanje za dediščino lokalnega okolja.
Ob ogledu razstav sodelujočih knjižnic
smo ugotovili, da nagovarjamo podobne
teme, ki so aktualne v različnih delih
Evrope. Ukvarjamo se s približevanjem
logike programiranja najmlajšim otrokom,

z računalniškim programiranjem za večje
otroke, z ozaveščanjem o deljenju osebnih
podatkov, z ohranjanjem in digitaliziranjem
kulturne dediščine, z okoljevarstvenimi
tematikami …
Po inovativnosti so izstopale predvsem
nizozemske knjižnice, ki se poleg
opismenjevanja ukvarjajo tudi z
razširjanjem znanja o sledeh, ki jih
puščamo na spletu. Uporabnikom
knjižnic nudijo program za izboljšanje
digitalne osebnosti, ki jih po korakih vodi
k razumevanju svojega odtisa in možnim
alternativnim rešitvam. Za osnovnošolske
otroke so pripravili čarovniški šov, skozi
katerega jim približajo in razložijo koncept
zasebnosti. Glede na to, da lahko govorijo
o turneji predstave, so očitno našli uspešen
recept za razširjanje znanja na način, ki
pritegne otroke in učitelje.

zanje pripravljajo v lokalnih knjižnicah.
Izobraževanja obsegajo tako osnovne
digitalne spretnosti kot tudi zahtevnejše
kodiranje.
Knjižnice smo torej še vedno vir znanja,
osveščanja in vse bolj tudi neformalnega
izobraževanja, zato je naše delo
izjemno pomembno in prav je, da našo
nepogrešljivost glasno oznanjamo.

V Evropi več kot 2,3 milijona ljudi letno
obišče tečaje digitalne pismenosti, ki jih
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