Specializirana knjižnica

Hiša svetov, prostor za globalno učenje je specializirana knjižnica za teme globalnega učenja, ki je
našla svoj prostor v posebnem kotičku Knjižnice Otona Župančiča. Najdete jo v pritličju, levo od glavnega
vhoda knjižnice, ki se nahaja na Kersnikovi ulici 2, v Ljubljani.
Nudi vam strokovno literaturo, otroško literaturo, leposlovje, filme in priročnike za izobraževalne
aktivnosti z mladimi in odraslimi. Gradivo je na knjižnih policah razdeljeno na posamezne tematske sklope,
ki vključujejo naslednja vsebinska področja (povezava pokaže seznam gradiva iz posamezne skupine):
1. Globalizacija: globalizacija, geopolitika, politična ekonomija, pravična trgovina, pogoji dela,
postkolonializem, svetovni pregledi, družbena geografija, družbena gibanja.
2. Človekove pravice: zgodovina, poročila in dokumenti človekovih pravic, otrokove pravice, otroško delo,
pravice žensk, pravice delavcev, mučenje, suženjstvo, trgovina z ljudmi.
3. Migracije: mednarodne migracije, migrantski delavci, begunci, integracija.
4. Medkulturnost: medkulturno učenje in dialog, večkulturne družbe, verstva, Romi, manjšine, družbena
identiteta, nacionalizmi, diskriminacija, etnični konflikti, otroci in igre po svetu.
5. Okolje: varstvo okolja, trajnostne prakse, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, ekološki odtis.
6. Hrana: pravica do hrane, zanesljiva preskrba s hrano, industrijska proizvodnja hrane, globalizacija
trgovanja s hrano, staroselci in trajnostno kmetovanje, pravična trgovina na primeru kmetijskih pridelkov.
7. Voda: pravica do vode, virtualna voda, upravljanje z vodnimi viri in oskrbe z vodo, konflikti za vodo.
8. Razvojne študije: razvojno sodelovanje, razvojna pomoč, mednarodni razvojni projekti, odgovorni
turizem , dejavniki družbenega in ekonomskega razvoja, revščina in neenakopravnost, vloga mednarodnih
organizacij.
9. Aktivno državljanstvo: globalno državljanstvo, teorije izobraževanja, metodolgije vodenja delavnic in
skupinskih procesov, mladinsko delo, prostovoljstvo, projekti v šolah in skupnosti.
10. Mir: mirovne študije in študije konfliktov.
11. Celine (Afrika, Latinska Amerika, Severna Amerika, Avstralija, Azija, Evropa): družbeni orisi, geografija,
zgodovina, politika, ekonomija, leposlovje lokalnih avtorjev – romani in pravljice.
Točka za pomoč uporabnikom deluje ob torkih od 11h do 15h in ob četrkih od 15h do 19h, izven tega časa pa
se lahko obrnete na ostale informatorje v Knjižnici Otona Župančiča. Izposoja gradiva je možna ves delovni
čas knjižnice.
V prostoru Hiše svetov potekajo tudi raznolike aktivnosti povezane z globalnimi temami kot so
predstavitve knjig, razstave, predvajanja družbeno angažiranih filmov, pogovori, delavnice in podobno.
Prijazno vabljeni!

