ŠTUDIJSKI KROŽKI V LETU 2011
Aktivno ohranjanje rokodelstva na Cerkljanskem
V študijski krožek smo povabili rokodelce iz Cerkna, s ciljem ohranjanja in razvoja rokodelstva,
nadgradnje in pridobitve novih znanj za nadaljnji razvoj tako posameznih rokodelcev, kot tudi društva,
katerega člani so, registracijo, nadgradnjo aktivnosti, izdelkov, prireditev ter njihove promocije v
lokalnem okolju in širše. Člani krožka so si ogledali tudi primer dobre prakse in sicer so obiskali
prireditev Magia del Legno v Sutriu v Italiji. Akcijski cilj študijskega krožka je bil s pomočjo novo
pridobljenih znanj izvesti predstavitev članov ter delavnico na prostem v okviru lokalne prireditve
Bevkovi dnevi. Na prireditvi so bile predstavljene rokodelske spretnosti kot so rezbarjenje, pletarstvo,
izdelovanje lesenih žlic, izdelovanje mask, struženje, pletenje, filcanje, kvačkanje, izdelovanje rož iz
papirja, slikanje na steklo itd. Seveda je bila delavnica tudi priložnost za srečanje z drugimi rokodelci,
izmenjavo izkušenj, znanj in predstavitev javnosti rokodelskih dejavnosti, ki so trajnostno naravnane
ter predstavljajo regionalni razvojni potencial in prispevajo k kulturni razpoznavnosti našega podeželja.
Kako smo včasih…
Študijski krožek je bil namenjen starejšim odraslim in sicer prebivalcem Doma upokojencev Idrija, ki so
se s sodelovanjem v krožku želeli spominjati kako so včasih opravljali različna tradicionalna podeželska
dela, spretnosti, izdelovali izdelke oz. se naučiti in izvedeti nekaj novega o tem kako češemo in predemo
volno, izdelujemo dražgoške kruhke ter oblikujemo glino. Vse to pa jim ne bi uspelo če skupina ne bi
bila tako vsestranska in zavzeta ter tudi ob pomoči zunanjih mentorjev. Da ta znanja oz. dediščina
podeželja ne bi zapadala v pozabo so jo predstavili tudi mladim generacijam in širši javnosti s
postavitvijo razstave ter s tem posredno prispevali k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine
slovenskega podeželja.
Izdelajte lastno družinsko drevo
Že kar nekaj časa smo imeli v mislih organizacijo študijskega krožka na temo rodoslovnih raziskovanj o
tem, kdo so bili naši predniki in sorodniki, v katerega bi povabili vse, ki bi radi sami izdelali svoje
družinsko drevo. Udeležba in zanimanje za krožek so nas pozitivno presenetili. Prav tako je krožek požel
veliko zanimanja s strani novinarjev in širše lokalne javnosti. Vsak udeleženec je v okviru krožka
postopno gradil svoj rodovnik tudi s pomočjo zunanjega sodelavca g. Petra Hawline, ki jih je seznanil s
temeljnimi znanji rodoslovja, standardi in priporočili za delo, o uporabi računalniških programov in
interneta v rodoslovju. Obiskali smo tudi enoto Zgodovinskega arhiva v Idriji in arhiv idrijske župnije
ter pripravili razstavo rodovnikov. Kot je zapisala ena od udeleženk krožka »Če nimaš zgodovine te ni«.
Prazniki so lepi. Prazniki so užitek. Prazniki so koristni.
Vsaka gospodinja si želi za praznike v svojem domu pričarati čarobno praznično vzdušje in podariti
bližnjim kreativna darila. S pomočjo mentorice in zunanjih sodelavk Mateje Dobravec in Mirjam Furlan
Lapanja se je 12 udeleženk študijskega krožka izobrazilo o tem kako z naravi prijaznimi izdelki in brez
kiča praznično okrasiti svoj dom. Izdelale so tudi inovativne venčke in recikliranih starih šalov in
puloverjev ter šivanimi dodatki, obeske za na jelko, različna praznična darilca in darilne kuverte in papir,
izvedele so polno idej za zavijanje daril, pravil za pripravo praznične mize, kako lahko polepšamo
novoletne lučke,… Akcijski cilj udeleženk je bil priprava slovesno pogrnjene mize, ki je bila razstavljena

v prostorih Pokrite tržnice v Idriji. Tako so lahko gospodinje, ki so obiskale tržnico dobile idejo za
okrasitev njihove praznične mize. Polno naročje dolgih in gibkih macesnovih vej z drobnimi storžki so
prepletle po sredini mize, pogrnjene z belim prtom, kot se za praznične dneve spodobi. Med
macesnove veje so razporedile mnogo vitkih belih sveč ter dodale svetlo moder pogrinjek.
Pekarsko-slaščičarski krožek
Le kaj je lepšega kot ustvariti okusno in lepo torto? Članice študijskega krožka so se z izmenjavo znanj,
izkušenj ter z novimi znanji, spretnostmi in nasveti, ki jih je z njimi delila tudi zunanja sodelavka krožka
Mateja Dobravec, poučile o slaščičarskih zakonitostih, o peki in dekoraciji tort različnih okusov in za
različne priložnosti. Svoje torte, okrašene na temo prihajajoče pomladi, so razstavile v prostorih Pokrite
tržnice v Idriji, kjer so vzbudile veliko zanimanja in interesa obiskovalk po ponovni organizaciji
študijskega krožka na to tematiko.

