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Izvleček: 

Slepim in slabovidnim v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih  Slovenije knjiţnične 

storitve nudi Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne, ki skrbi, da je gradivo dostopno v 

njim prilagojenih formatih. V tej magistrski nalogi je avtorica v teoretičnem delu najprej na 

kratko predstavila splošne knjiţnice, njene temeljne naloge in dejavnosti ter pomembnost 

zadovoljevanja potreb uporabnika. Sledi kratka zgodovina knjiţnic za slepe in razvoj 

Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne. Izgradnja knjiţnične zbirke temelji na prilagajanju 

tiskanih knjig v formate, ki so dostopni slepim in slabovidnim ter ostalim osebam z 

motnjami branja. V praktičnem delu magistrske naloge je bila izvedena raziskava v kateri 

so sodelovali člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne ter zaposleni v slovenskih 

splošnih knjiţnicah. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so člani Knjiţnice in fonoteke 

Minka Skaberne zadovoljni s storitvami, ki jih le ta ponuja ter kako branje vpliva na 

kakovost njihovega ţivljenja. Avtorica tudi ugotavlja, ali slepi in slabovidni obiskujejo 

slovenske splošne knjiţnice ter kakšno je sodelovanje splošnih knjiţnic z Knjiţnico in 

fonoteko Minka Skaberne. Sodelovanje med knjiţnicami je zelo pomembno, saj so 

knjiţnice pomemben faktor v ţivljenju slepih in slabovidnih kot tudi videčih oseb. Gradivo 

mora biti dostopno vsakomur. Ţivimo v času, ko nam tehnologija omogoča prilagoditve v 

dostopne formate. 
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Abstract: 

Library services for the blind and visually impaired are provided by the Minka Skaberne 

Library and Phonoteque as part of Union of Associations of Blind and Visually Impaired 

of Slovenia, which ensures that the material is available in accessible formats for these 

groups. In theoretical introduction of this thesis the author first briefly presents the public 

library, its core mission and activities and points out the importance of meeting the users' 

needs. Introduction is followed by a brief history of libraries for the blind and the 

development of the Minka Skaberne Library and Phonoteque. Building a library collection 

is based on adapting printed books into formats accessible to the blind and visually 

impaired. The practical part of the thesis consists of the survey in which members of the 

Minka Skaberne Library and Phonoteque and employees of public libraries took part. The 

purpose of this survey was to determine whether library members are satisfied with the 

services provided for them and how reading affects the quality of their life. The author was 

interested whether the blind and visually impaired are members of public libraries and 

what sort of collaboration exists between the Minka Skaberne Library and Phonoteque and 

public libraries. Cooperation between libraries is very important, because libraries are an 

important factor in the lives of the blind and visually impaired as well as fully sighted 

people. The material should be accessible to everyone. We live in a time when technology 

allows us to adapt them into accessible formats. 
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1 UVOD 

Knjiţnične storitve spadajo pod javno sluţbo, zato naj bi bile dostopne vsakomur. 

V Sloveniji imamo knjiţnico, ki je v celoti namenjena  slepim in slabovidnim. Knjiţnica in 

fonoteka Minka Skaberne spada pod okrilje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije 

(ZDSSS). Ob tem ne smem pozabiti tudi na šolsko knjiţnico, ki se nahaja v Zavodu za 

slepo in slabovidno mladino (ZSSM) Ljubljana in je namenjena predvsem učencem in 

dijakom Zavoda. 

S to magistrsko nalogo sem ţelela ugotoviti, kaj pomeni slepim in slabovidnim 

branje, kako so kot člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne zadovoljni s knjiţničnimi 

storitvami, ki jih ta knjiţnica ponuja ter česa si še ţelijo. Zanimalo me je tudi, kako je za 

slepe in slabovidne poskrbljeno v slovenskih splošnih knjiţnicah. 

O knjiţničnih storitvah ali pa o knjiţnicah, ki so namenjene slepim in slabovidnim 

pa tudi drugim marginalnim skupinam (zaporniki, begunci, brezdomci…) je napisanih, 

predvsem pa objavljenih, malo raziskav, člankov in ostale literature. 

V osrednjem delu magistrske naloge se bom najprej osredotočila na splošne 

knjiţnice, njene naloge in dejavnosti. Zelo pomemben je tudi odnos, ki ga bibliotekarji 

razvijemo s slepimi in slabovidnimi osebami, predvsem pa je pomembno vprašanje, ali 

smo za to delo sploh primerno usposobljeni. Sledi kratek pregled zgodovine knjiţnic za 

slepe, predvsem razvoj Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne. Knjiţnica ima za slepe in 

slabovidne prilagojenih kar nekaj storitev (knjige v brajici, zvoku, povečan tisk, e-

knjige…), ki jih ti s pridom izkoriščajo. Kot v vsaki knjiţnici je tudi tu zelo pomembna 

izgradnja knjiţnične zbirke, ki pa se zaradi namembnosti in financiranja razlikuje od 

drugih. Knjige v črnem tisku je potrebno prilagoditi v pravi format, da so tako dostopne 

tudi slepim in slabovidnim uporabnikom. V letošnjem letu (2013) je pri ZDSSS zaţivel 

projekt nadgradnje knjiţnice za slepe in slabovidne oz. »Vzpostavitev infrastrukture za 

zagotavljanje enakih moţnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z 

motnjami branja«. S tem projektom ţelijo povečati kakovost knjiţničnih storitev, ki jih 

izvaja Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne. 

V praktičnem delu sem s pomočjo dveh metod opravila raziskavo. Prvi anketni 

vprašalnik je bil namenjen članom Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne. Anketa je bila 

izvedena preko elektronske pošte ter osebno v knjiţnici. V začetku vsebuje anketa nekaj 

statističnih vprašanj, nato pa sem se osredotočila na knjiţnične storitve. Zanimalo me je, 

katere storitve knjiţnice uporabljajo, kako so s storitvami zadovoljni, kako pogosto jih 



ČERNE, K. Knjiţnične storitve za slepe in slabovidne. Mag. delo 

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013                        8 

uporabljajo, kaj jim storitve pomenijo, kaj jih moti ter katere storitve bi si  ţeleli, da jih 

Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne še izvaja. Zanimalo me je tudi, ali so poleg 

knjiţnice, ki je namenjena slepim in slabovidnim, člani še katerekoli druge knjiţnice, 

predvsem splošne knjiţnice ter kako uspešne so po njihovem mnenju splošne knjiţnice pri 

zagotavljanju knjiţničnih storitev za slepe in slabovidne.  

V drugem delu raziskave sem se obrnila na zaposlene v slovenskih splošnih knjiţnicah. 

Spletno anketo sem poslala po elektronski pošti. Zanimalo me je, ali imajo slepe in 

slabovidne člane ter koliko jih imajo. Zanimalo me je tudi,  kako pogosto jih obiščejo ter 

katere storitve knjiţnice izvajajo za slepe in slabovidne. Predvsem pa, ali poznajo 

Knjiţnico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ali svoje člane napotijo tja, ali 

sodelujejo s to knjiţnico ter kako. 

Tudi v  Sloveniji je objavljenih malo člankov, ki vključujejo drugačnost in so 

povezani s knjiţnico ter s slepimi in slabovidnimi ali drugimi marginalnimi skupinami. 

Tuje literature je več, vendar pa še vseeno malo v primerjavi z ostalimi področji. Ţelja je, 

da bi magistrsko delo doseglo svoj namen: da bi postale knjiţnice in knjiţnične storitve 

slepim in slabovidnim bolj dostopne, javnosti pa bolj znane. 
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2 SPLOŠNA KNJIŢNICA IN NJENE TEMELJNE NALOGE  

Splošne knjiţnice so prepoznavne kot nepogrešljive sodelavke posameznika in 

skupin v vsakdanjem ţivljenju. Vključujejo se v vseţivljenjsko učenje, razvijajo in 

utrjujejo bralno kulturo, sodelujejo pri informacijskem opismenjevanju in spodbujajo 

prebivalce za uporabo knjiţnice (Standardi za splošne knjiţnice, 2005). 

Leta 2005 je Nacionalni svet za knjiţnično dejavnost RS izdelal Standarde za 

splošne knjiţnice za obdobje 2005 – 2015. Na začetku so vključili IFLA/UNESCO 

Manifest o splošnih knjiţnicah iz leta 1994, ki pravi: »Svoboda, blaginja in razvoj druţbe 

in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je moč samo tedaj, ko je dobro 

obveščeni drţavljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratske pravice in se aktivno 

vključuje v druţbo. Konstruktivno sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije sta odvisna 

od ustrezne izobrazbe in od prostega in neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, 

kulture in informacij. Splošna knjiţnica, dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, 

zagotavlja osnovno podstavo učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja 

odločitev in kulturnega razvoja posameznika in socialnih skupin. Storitve splošne knjiţnice 

so na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur. 

Ti standardi so strokovna priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje javne 

splošne knjiţnične dejavnosti za doseganje druţbenih ciljev. Uporabljajo se za njeno 

načrtovanje, financiranje ter spremljanje uspešnosti in učinkovitosti, pri čemer se za 

ugotavljanje stanja razvoja knjiţnic uporabljajo vsi elementi standardov. 

Vsako omejevanje dostopa, bodisi namerno ali naključno, zmanjšuje zmoţnost 

splošne knjiţnice, da izpolni svojo temeljno vlogo zadovoljevanja potreb po izobraţevanju, 

raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti prebivalcev skupnosti, ki ji je 

namenjena (Standardi za splošne knjiţnice, 2005). 

 

2.1 DEJAVNOSTI IN STORITVE SPLOŠNIH KNJIŢNIC 

Osnovna dejavnost splošnih knjiţnic je izbor, nabava, hranjenje in posredovanje 

knjiţničnega gradiva. Slovenske splošne knjiţnice omogočajo enakovreden dostop do 

knjiţničnega gradiva in storitev za vse prebivalce. Določene osnovne storitve lahko 

uporablja vsakdo brezplačno: obišče prireditev, uporablja gradivo v knjiţnici, dobi 

odgovor na informacijsko poizvedbo, poišče gradivo v katalogu. Če pa si uporabnik ţeli 

izposojati gradivo na dom, se mora včlaniti v knjiţnico. 
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Storitve splošnih knjiţnic so namenjene vsem prebivalcem lokalne skupnosti ne glede 

na starost, izobrazbo, zaposlenost in nacionalno pripadnost. Storitve praviloma izhajajo iz 

poslanstva splošnih knjiţnic, ki opravljajo določeno javno sluţbo v druţbi, zato drţava 

financira njihovo dejavnost. Odnos med dejavnostjo in drţavo, ko prva ţeli uresničevati 

svoje poslanstvo v skladu s sodobnimi zahtevami stroke in potrebami uporabnikov, druga 

pa mora usklajevati svojo dejavnost z drugimi druţbenimi dejavnostmi, je pogosto poln 

zapletov in teţav. Splošna knjiţnica mora vse bolj dokazovati svojo »koristnost« za 

dejansko uresničevanje svojega poslanstva (Borko, Zabukovec in Juţnič, 2006) . 

V okviru projekta Vzpostavitev ustreznega statusa knjiţnice za slepe in slabovidne v 

sistemu knjiţnic, ki ga je vodila dr. Eva Kodrič-Dačič (2010), so naredili tudi pregled 

dejavnosti in storitev, ki jih slepim in slabovidnim uporabnikom, nudijo nekatere slovenske 

splošne knjiţnice. Pregledali so pet področij: gradivo, opremo, izobraţevanje, prireditve ter 

posebne storitve. Koliko naslovov knjig v brajici, povečanem tisku in v obliki zvočnih 

knjig je na voljo v splošnih knjiţnicah, ţal ni mogoče ugotoviti. Povpraševanje po 

tovrstnem gradivu s strani uporabnikov je veliko, ţal pa je njegovo pridobivanje omejeno 

zaradi majhne produkcije. Splošne knjiţnice imajo na svojih policah zbirke (Povečava, 

Srebrne niti), ki so natisnjene z večjimi črkami ter tako slabovidnim in starejšim olajšajo 

branje.   

Knjiţnicam pri pridobivanju opreme za slepe in slabovidne uporabnike pomagajo različni 

sponzorji in donatorji. Med opremo knjiţnic prevladujejo povečevalne in elektronske 

povečevalne lupe. Najbolje opremljena je Osrednja knjiţnica Kranj, ki je pri nabavi 

gradiva sodelovala z lokalnim društvom slepih in slabovidnih. Tudi nekaj drugih knjiţnic 

ima na voljo različne lupe, vendar ugotavljajo, da jih uporabniki zelo poredko uporabljajo. 

V preteklosti je nekaj knjiţnic poizkusilo organizirati tečaj uporabe računalnika, 

prilagojenega za slepe in slabovidne, vendar za tečaj ali individualno izobraţevanje ni bilo 

povpraševanja. Uspešno pa so izpeljali izobraţevanje o gradivu za slepe in slabovidne, ki 

je bilo namenjeno knjiţničarjem celjskega območja.  

Večina prireditev za slepe in slabovidne poteka v sodelovanju z medobčinskimi društvi, 

ZDSSS ali s strokovnjaki  tega področja.  

Knjiţnice izvajajo še dodatne storitve z namenom, da bi svojo dejavnost pribliţale slepim 

in slabovidnim uporabnikom. S prilagajanjem spletnih strani jim skušajo olajšati dostop do 

informacijskih virov, organizirajo branje knjiţničnega gradiva in njegovo dostavo na dom. 

Nekatere knjiţnice veliko pozornosti namenijo tudi domovom za starejše občane, kjer 

imajo organizirano branje knjig. 
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V nadaljevanju magistrske naloge bom opisala, kako so področja, ki jih je obravnavala dr. 

Kodrič-Dačič pokrita v Knjiţnici in fonoteki Minka Skaberne oziroma Zvezi društev slepih 

in slabovidnih Slovenije. 

 

2.2 UPORABNIKI – zadovoljevanje potreb uporabnikov 

V razvitem svetu največjo skupino  uporabnikov z zmanjšanimi bralnimi sposobnostmi 

predstavljajo starejši slabovidni ljudje, navadno pa so najzahtevnejši uporabniki odrasli in 

mladostniki, ki potrebujejo gradivo ali informacijo za študij, sluţbo ali razvoj poklicne 

kariere (Knjiţnice za slepe v informacijski dobi: razvojne smernice, 2010). Ljudje z 

motnjami v telesnem razvoju imajo enake potrebe in ţelje po informacijah, ki jih 

potrebujejo v vsakodnevnem ţivljenju, kot zdravi ljudje. Velikokrat pa se zgodi, da jim je 

dostop do informacijskih virov oteţen ali pa celo onemogočen (Bonnici, Matta in Wells, 

2009). 

Slepim in slabovidnim je na voljo različna tehnologija, ki jim omogoča normalno 

ţivljenje. Velikokrat so knjiţnice tiste, ki slepim in slabovidnim omogočijo dostop do knjig 

in ostale literature (Schneider, 2008). Pomagajo pri pridobivanju pravih informacijskih 

virov in s tem slepim in slabovidnim omogočajo polno sodelovanje v svetu. Storitve 

knjiţnic se lahko še izboljšajo s konkretnimi predlogi, ki jih podajo člani sami. Pomemben 

je tudi odnos, ki se razvije med uporabnikom in knjiţničarjem, predvsem je potrebno 

zgraditi most zaupanja, kar pa je včasih zelo teţko.  

Hitra rast digitalne tehnologije omogoča slepim in slabovidnim nove načine 

dostopa do informacij. Med uporabniki pa prihaja tudi do vse večje neenakosti. Veliko 

ljudi s posebnimi potrebami si zaradi pomanjkanja denarja posebne opreme in programov 

ne more privoščiti ali pa se niti ne zaveda pomembnosti računalniške tehnologije (Mates, 

2012). Vloga knjiţnic je, da ljudem, ki so v teţkem socialnem poloţaju, pomaga na 

različne načine,  predvsem pa spodbuja in omogoča njihovo polno sodelovanje v druţbi. 

V članku z naslovom Pomen izobraţevanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z 

uporabniki s posebnimi potrebami (2011) avtorji raziskujejo, kakšen pomen izobraţevanju 

in usposabljanju na to temo pripisujejo študenti bibliotekarstva in informatike ter študenti 

in diplomanti s posebnimi potrebami. 

Bibliotekar se pri svojem delu lahko srečuje tudi z drugačnimi uporabniki, ki pri uporabi 

knjiţnice potrebujejo dodatno pomoč in prilagoditve. Knjiţnice in informacijske storitve 

morajo biti dostopne za vse uporabnike enako, kar pomeni, da jih je potrebno prilagajati 
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različnim potrebam uporabnikov in moţnostim knjiţnice. To je moţno le, kadar ima 

bibliotekar primerno znanje o tem, kdo so ti uporabniki, kaj je zanje značilno, na kakšen 

način lahko nudi pomoč in kdaj nastopijo situacije, ko uporabnik to pomoč potrebuje. 

Znanje o načinih prilagajanja knjiţničnih in informacijskih storitev bibliotekar pridobi z 

izobraţevanjem in usposabljanjem, pri čemer se oblikovanje njegove profesionalne 

identitete začne ţe med študijem (Starman, Juţnič in Ţagar, 2011). 

Avtorji članka tudi ugotavljajo, da imajo knjiţnice  v ţivljenju uporabnika s posebnimi 

potrebami zdruţevalno vlogo, saj mu olajšajo sodelovanje v druţbi. Zato morajo 

bibliotekarji upoštevati vrsto dejavnikov, ki vplivajo na to, ali bo knjiţnica prijazna 

uporabnikom s posebnimi potrebami in se zavedati svoje vloge pri tem, da se bodo 

uporabniki v njej počutili dobrodošle. Knjiţnično gradivo, publikacije in spletne strani 

morajo biti dostopne vsem uporabnikom, tudi uporabnikom s posebnimi potrebami. 

Ugotovili so, da je vsebinam o uporabnikih s posebnimi potrebami  v formalnem 

izobraţevanju (v času študija in ob delu) posvečene malo pozornosti in tako je velik del 

odgovornosti za pridobivanje znanja prepuščen interesu študenta oziroma bibliotekarja. 

Avtorji v članku ugotavljajo, da se študenti bibliotekarstva in informatike kljub 

pomanjkljivemu znanju zavedajo lastne odgovornosti, ki jo bodo imeli kot bodoči 

strokovnjaki pri zagotavljanju enakih moţnosti uporabnikom s posebnimi potrebami. 

Izobraţevanju in usposabljanju na to temo pripisujejo velik pomen, saj si ţelijo dodatnega 

znanja z več področij (Starman, Juţnič in Ţagar, 2011). 

Eppova (2006) v svojem članku pravi, da mnogi knjiţničarji niso usposobljeni za 

uporabo tehnologij, orodij in virov, ki so na voljo v alternativnih oblikah. Uporabniki 

potrebujejo zaposlene, ki so strokovno usposobljeni in imajo pedagoške izkušnje. 

Zaposleni morajo poznati tehnologijo ter vedeti, kako učiti posameznika o sami rabi le te. 

Znati morajo pomagati in poiskati gradivo, ki je na voljo v knjiţnici, na spletu ali preko 

medknjiţnične izposoje. Pomembno je, da sodelujejo pri razvijanju dostopnejših spletnih 

strani, knjiţničnih katalogov in spletnih baz podatkov. Tudi Matesova (2012) opozarja, da 

je za knjiţnično osebje bistvenega pomena, da pozna in ima zadostno znanje o različnih 

vrstah invalidnosti ter s tem povezano znanje o prilagajanju storitev in orodij. 

V Ameriki so z raziskovanjem literature, osredotočene na bibliotekarstvo in 

izobraţevalne programe, prišli do sklepa, da podiplomski LIS (library and information 

science) programi študentu niso pokazali vpogleda v orodja, ki so potrebna za 

zagotavljanje storitev in delo z ljudmi s posebnimi potrebami (Hill, 2013). 
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3 PREGLED TUJIH RAZISKAV 

Hillova v svojem članku (2013) predstavi raziskavo, s katero so hoteli ugotoviti, koliko 

člankov o invalidnosti in dostopnosti je bilo od leta 2000 do leta 2010 objavljenih v reviji 

Library and Information Science Abstracts (LISA). Vseh člankov je bili 198, vendar ni 

usklajenosti med leti (leta 2000 je bilo objavljenih 8 člankov, leta 2007 pa 34, odvisno od 

tematske revije oz teme, ki je bila aktualna v tistem času). Študija je pokazala, da je zelo 

malo raziskav osredotočenih na invalidnost in  na to, kako najbolje zagotoviti potrebne 

storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Največ člankov in raziskav se nanaša na 

tehnologijo ter opisovanje teţav in predlagane rešitve (testiranje spletnih strani, baz 

podatkov, programske opreme…) 

Creaserjeva, Davies in Wisdomova (2002) so s pomočjo oddelka za knjiţnično in 

informacijsko statistiko (Library and Information Statistics Unit - LISU) – univerza v 

Loughboroughtu izvedli raziskavo o tem, kakšno je mnenje slepih in slabovidnih v zvezi z 

ustreznimi informacijskimi viri in knjiţničnimi storitvami, ki so jim na voljo. Raziskava je 

bila izvedena z uporabo strukturiranega intervjuja. Pri raziskavi so pomagali prostovoljci. 

Da so lahko pokrili celotno Veliko Britanijo so slepe in slabovidne poiskali v lokalnih 

društvih, preko spleta in z oglaševanjem na radiu. Sodelovalo je 582 oseb. 

V Veliki Britaniji je velik poudarek na socialni vključenosti oseb z motnjami vida, zato 

so k sodelovanju povabili politike in zakonodajalce. S skupno vizijo razvijajo smernice o 

informacijskem dostopu za slepe in slabovidne. V raziskavi ugotavljajo, da je narejenih 

zelo malo študij uporabnikov, v katere bi bili vključeni slepi in slabovidni, zato so 

primerjave skoraj nemogoče. Ker institucije, razen RNIB, niso imele podatkov o slepih in 

njihovih potrebah, se nanje po večini niso ozirali, zato je prihajalo do velikih diskriminacij. 

Raziskava je izpostavila večjo izmenjavo podatkov med organizacijami, glede na to, kaj 

lahko vsaka zagotovi in ponudi. Posebej pomembno je, da so splošne knjiţnice seznanjene 

z drugimi dejavnostmi za zagotavljanje informacijskih storitev za slepe in slabovidne. 

Creaserjeva, Hicksova in Spaceyeva (2013) v svojem članku opisujejo, kako so pri 

Kraljevem nacionalnem inštitutu za slepe (RNIB - Royal national institute of blind people) 

s pomočjo LISU in The Reading Agency izdelali študijo Ocenjevanje vpliva branja na 

odrasle slepe in slabovidne oziroma Assessing the Impact of Reading for Blind and 

Partially Sighted Adults  (2012). Povod za to raziskavo je bilo zapiranje splošnih knjiţnic v 

Veliki Britaniji. V raziskovalnem vprašanju so se spraševali, kako branje vpliva na odrasle 

slepe in slabovidne oz. osebe z motnjami vida. V raziskavi je sodelovalo 286 ljudi. Podatke 
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so zbirali s pomočjo intervjuja, spletne ankete in študije primerov. Raziskavo je vodila  

projektna skupina, ki so jo sestavljali zaposleni v knjiţnicah in prostovoljci. Do odgovorov 

slepih in slabovidnih so prišli preko telefona, osebno ali s spletno anketo. 

Na voljo jim je tradicionalno tiskano gradivo in digitalni formati. Pod tradicionalno 

gradivo spadajo tudi knjige v brajici in knjige v povečanem tisku. Govoreče oziroma 

zvočne knjige so v Veliki Britaniji dostopne od leta 1935. Razpoloţljiva tehnologija, ki 

slepim in slabovidnim pomaga dostopati do knjig, se spreminja. Zvočne knjige, ki so 

prvotno temeljile na kasetah, je najprej zamenjal format mp3, nato še Daisy. E-knjiga 

uporabniku omogoča vrsto moţnosti uporabe – branje preko brajeve vrstice, uporaba 

sintetičnega zvoka, branje preko telefona, tablice ali računalnika… 

Ugotovili so, da bralci najpogosteje uporabljajo format Daisy (71%) in knjige na 

zgoščenkah (66%). Sledijo knjige v brajici (31%) in knjige na kasetah. E-knjige uporablja 

le 22% vprašanih. Gradivo največkrat izbirajo glede na prepoznavnost avtorja, priporočilo 

prijateljev, predhodne izkušnje, dostopnost in šele nazadnje glede na ţanr. Pomembne so 

tudi RNIB objave: novitete, katalog, priporočilo knjiţničarja, oddaje na radiu ali bralne 

skupine. 

Med anketiranimi je zelo malo razlik v odgovorih, kljub različnim stopnjam okvare vida in 

glede na izgubo vida v različnih obdobjih ţivljenja. Ugotovili so, da kar 95% sodelujočih v 

raziskavi bere več kot samo enkrat na teden, kar je precej drugače kot pa pri videči 

populaciji. Kar 59% jih bere več kot 10 ur na teden. Raziskava je jasno pokazala, da je 

branje slepim in slabovidnim v zabavo oz uţitek, predvsem pa, da je branje v njihovem 

ţivljenju zelo pomembno. Glavni razlogi za branje so prijetno in dobro počutje, vpogled v 

ţivljenje in kulturo drugih narodov, zmanjševanje stresa ter beg iz realnega ţivljenja v svet 

domišljije. Vse to pa vpliva na kakovost in blaginjo njihovega ţivljenja. Odrasli slepi in 

slabovidni z branjem vplivajo tudi na učenje in spretnosti. 

Za odrasle slepe in slabovidne so zelo pomembni  druţbeni stiki, zato se vključujejo v 

bralne skupine. Člani pravijo, da ima največji pomen pripadnost skupini ter priloţnost za 

druţenje. Bralne skupine so lahko tudi ključna podpora pri učenju in razvoju veščin. 

Ključna ugotovitev raziskave je, da se glede razlogov, zakaj berejo, odrasli slepi in 

slabovidni bralci ne razlikujejo od videčih bralcev; pri branju gre  predvsem za uţitek. 

Skrb za uporabnike s posebnimi potrebami je zelo pomembna, zato so se v RNIB 

odločili, da bodo knjiţnične storitve slepim in slabovidnim še dodatno prilagodili.  

V Veliki Britaniji je Nacionalna knjiţnica (National Library Service - NLS), ki deluje v 

okviru RNIB, osrednja institucija, ki ponuja storitve osebam z izgubo vida. NLS je 
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specialna knjiţnica, ki deluje izven knjiţnične mreţe. Tako kot naša Knjiţnica in fonoteka 

Minka Skaberne tudi ta nima stalnega vira financiranja. Veliko prihodkov pridobi s 

pomočjo donatorjev in prostovoljnih prispevkov. V knjiţnico se lahko včlanijo slepi in 

slabovidni ter njihovi skrbniki. Članom knjiţnice so storitve, razen zvočne knjige, na voljo 

brezplačno. Za izposojo zvočnih knjig morajo plačati prispevek. 

RNIB je razvil model, kako izboljšati knjiţnične storitve, ki so na voljo slepim in 

slabovidnim  (Reading Sight, 2013). Model je sestavljen iz šestih korakov Knjiţnica s temi 

koraki sebi olajša delo, uporabnikom pa poveča zadovoljstvo.  

Ti ukrepi niso dragi, bodo pa bistveno izboljšali knjiţnične storitve: 

1. Pripravite »osebni načrt branja« (Your Reading Choices) z vsemi slepimi ali 

slabovidnimi uporabniki, ocenite njihove potrebe pri branju in jim olajšate dostop 

do splošnih knjiţnic in drugih pomembnih storitev. 

»Osebni načrt branja« sestavlja vprašalnik s 33 vprašanji, s pomočjo katerih ugotovimo, 

kakšne so uporabnikove bralne navade, kaj bere, v kakšnih formatih bere, kakšni so bralni 

interesi, kako pogosto bere… 

2. Uporabljajte spletno stran Reading Sight (http://readingsight.org.uk/) za 

informacije o dostopnem čtivu in storitvah. 

Izboljšajte znanje o storitvah in organizacijah, ki so na voljo. Na vsako namizje postavite 

naslov spletne strani, prispevajte tudi prispevke. 

3. Zagotavljajte zbirke povečanega tiska in zvočnih knjig. 

Zagotavljajte zadostno izbiro knjig v dostopnem formatu za potrebe bralcev.  

4. Imejte strategijo za pripravo informacijskih tehnologij za slepe po vsej knjiţnici. 

Zagotovite informacijsko tehnologijo za slepe vsaj na enem računalniku v vsaki  knjiţnici 

in zagotovite ustrezno usposobljeno osebje. Zagotovite dostopen knjiţnični katalog in 

samopostreţno bralno opremo ter vzročne modele za predvajalnike zvočnih knjig, čitalnik. 

5. Določite "prvaka" za bralne potrebe slepih in slabovidnih. 

Koordinator in strokovna pomoč za slepe in slabovidne. 

6. Sodelujte v programu »Narediti hrup v knjiţnici« oziroma »Make a Noise in 

Libraries fortnight« , to je štirinajstdnevna  kampanja, ki ga letno izvaja RNIB.  

Kampanjo izvedejo vsako leto, saj ţelijo doseči, da bi splošne knjiţnice slepim in 

slabovidnim izboljšale dostop do knjig in informacij. 

Izboljšana vpletenost druţbe. Posvetujte se tudi z uporabniki in ne uporabniki ter 

zagotovite vključenost vodstva knjiţnice.  
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Glavni namen teh šestih korakov je, da bi bili slepi in slabovidni čim bolj vpeti v 

vsakodnevno knjiţnično dogajanje. Zaradi boljšega zagotavljanja potreb, ki jih imajo slepi 

in slabovidni, morajo knjiţničarji poznati njihove interese, saj jim bodo le tako lahko 

uspešno ustregli. Knjiţnice morajo imeti celoten proces izposoje prilagojen slepim in 

slabovidnim, pomembno je tudi, da vemo, kako poteka komunikacija med videčimi in 

slepimi.  

 

V času pisanja magistrske naloge sem imela priloţnost spoznati dve tuji knjiţnici za 

slepe.  

 Priloţnost sem imela obiskati  knjiţnico za slepe v Zagrebu. Knjiţnica je bila 

zasnovana leta 1965, od leta 2000 pa ima status osrednje (nacionalne) knjiţnice, ki je pod 

okriljem Ministrstva za kulturo, tudi denar za izvajanje programov dobijo preko razpisov 

omenjenega ministrstva. Poslanstvo knjiţnice je, da bi s svojimi dejavnostmi zagotovili 

slepim in slabovidnim dostop do znanja, informacij in kulturnih programov za namene 

izobraţevanja, informiranja in koristnega izrabljanja prostega časa. Svojim članom 

ponujajo leposlovne knjige v brajici in zvoku, prilagojene učbenike v zvoku in brajici za 

učence in dijake, glasbeno literaturo (note) v brajici, referenčno zbirko (leksikoni, 

enciklopedije, priročniki) v brajici in zvoku, ki je dostopna samo v knjiţnici, moţnost 

uporabe računalnika s prilagojenimi programi ter časopis v zvoku in brajici. Namen našega 

obiska je bil, spoznati in si ogledati  produkcijo formata daisy, katerega uporabljajo ţe od 

začetka leta 2010. 

Knjiţnica ima 19 zaposlenih. Člani knjiţnice lahko postanejo slepe ali slabovidne osebe, 

ali tiste osebe, ki zaradi različnih bolezni ne morejo brati običajnega tiska. Pri vpisu je 

potrebno plačati članarino, zaračunavajo pa tudi zamudnino in opomine.  Vsakič si lahko 

izposodijo največ tri knjige, poleti pa 5. Knjige si lahko izposodijo direktno v knjiţnici ali 

pa preko pošte. Vsak na novo vpisan član v knjiţnico podpiše obrazec, s katerim se zaveţe, 

da bo izposojeno gradivo uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo. 

 Druga knjiţnica, ki sem jo lahko podrobneje spoznala, je Centralna knjiţnica za 

slepe v Varšavi (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2013). V 

Sloveniji je bila na obisku prof. dr. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, ki je na Poljskem 

ekspert za knjiţnične storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Ob tej priliki nam je  

predstavila njihovo knjiţnico za slepe in slabovidne. Naziv Centralna knjiţnica za slepe 

ima od januarja 2013. Svojim članom ponujajo knjige v brajici, zvoku (kasete, mp3, Daisy, 

Czytak) povečanem tisku ter elektronske knjige. Ponujajo jim tudi filme z avdio 
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deskripcijo. Do gradiva lahko dostopajo tudi preko spleta, vendar imajo omejen dnevni 

prenos (največ 3 GB). Centralna knjiţnica ima 5 podruţnic. V knjiţnici je trenutno 

zaposlenih 41 oseb. Centralno knjiţnico sestavljajo štirje oddelki: knjige v brajici, knjige v 

zvoku, digitalne knjige ter tiflološko-informacijski oddelek (muzej). Knjiţnica ima na 

Poljskem in v tujini več kot 15.000 bralcev. Do gradiva lahko pridejo osebno v knjiţnici, 

po pošti ali s prenosom preko spleta. V knjiţnico se lahko včlanijo slepe in slabovidne 

osebe, osebe, ki same ne morejo brati (invalidi), ljudje starejši nad 65 let ter učenci, dijaki, 

študenti z disleksijo. Do gradiva imajo brezplačen dostop, kar pomeni, da ne poznajo niti 

članarine niti zamudnine.  

Avtorske pravice jim omogočajo pretvorbo gradiva v prilagojene formate za slepe in 

slabovidne. Izdelajo 200 izvodov zvočnih knjig ter 20 knjig v brajici. Izvode nato razdelijo 

med centralno knjiţnico, podruţnice ter nekatere splošne knjiţnice. Za vsakega učence 

naredijo 2 izvoda posameznega učbenika (enega ima v šoli, drugega pa doma). Zanimivo 

je, da univerza na Torunu izvaja projekt – digitalna knjiţnica za ljudi s posebnimi 

potrebami. Ko študent  potrebuje določeno gradivo, mu ga knjiţnica na univerzi pripravi v 

ustreznem formatu. 

Na Poljskem namenijo posebno pozornost ţe izobraţevanju bodočih bibliotekarje. V 

okviru rednega izobraţevanja na Inštitutu za informacijsko znanost in knjigarstvo (Institute 

of Information Science and Book Studies of Nicolaus Copernicus University: information 

managment and book studies) imajo na podiplomskem študiju poseben predmet Knjiţnice 

in informacijske storitve za ljudi s posebnimi potrebami. Predmet obsega 30 ur in je za 

študente obvezen. Na drugi stopnji oz. dodiplomskem študijo lahko izbirajo med 4 

specializacijami. Ena od specializacij je tudi biblioterapija, ki vključuje predmete, 

povezane z delom z ljudmi s posebnimi potrebami. Študente pripravijo na delo, jim 

predstavijo gradivo, tehnologijo… Prof. Kruszewska pravi, da so taki predmeti pri 

študentih zelo zaţeleni. 
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4 KNJIŢNICA IN FONOTEKA MINKA SKABERNE 

4.1 SLEP / SLABOVIDEN / DISLEKSIJA 

Omenila sem ţe, da je Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne namenjena slepim in 

slabovidnim ter drugim osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska. V knjiţnico je 

včlanjenih nekaj oseb, ki imajo teţave z disleksijo. To so predvsem učenci in dijaki. 

Človek sprejme iz okolice z očmi okrog 80 odstotkov vseh informacij, z vsemi  

preostalimi čutili skupaj pa le okrog 20 odstotkov. Slepim in slabovidnim osebam se tako 

izostrita predvsem sluh in tip, delno pa tudi voh.  

Okvaro vida izraţamo z ostankom ostrine vida in ostankom širine vidnega polja oz. z 

izgubo ene ali druge. Normalna ostrina vida je 1,0 ali 100 odstotkov, meja med slepoto in 

slabovidnostjo pa je postavljena na 95 odstotkov izgube ostrine vida ali na manj kot 10 

stopinj zoţeno vidno polje okoli fiksacijske točke ne glede na ostrino vida. Pri določanju 

kategorije slepote ali slabovidnosti se upošteva vid na boljšem očesu z najboljšo moţno 

korekcijo (očala ali kontaktne leče). 

 

Zdravstveni svet je 6. 11. 1997 potrdil naslednji definiciji: 

(Priročnik za usposabljanje v orientaciji in mobilnosti slepih in slabovidnih, 2000) 

 

SLEPOTA  

Za slepo osebo (izguba vida nad 95%) šteje oseba, ki ima: 

1. ostrine vida manj od 0,05 (štetje prstov na 3 m) do 0,02 (štetje prstov na 1,5 m) ali 

zoţenosti vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5 do 10 stopinj  ne glede na 

ostrino vida; 

2. vidna ostrina manj od 0,02 (štetje prstov na 1,5 m), zaznavanje svetlobe ali 

zoţenost vidnega polja okrog fiksacijske točke do 5 stopinj ne glede na ostrino 

vida;  

3. vidna ostrina 0 (amaurosis ),  ni dojemanja svetlobe.  

SLABOVIDNOST 

1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1  

2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (štetje prstov na 3 m) ali zoţitev vidnega polja na 

20 stopinj ali manj okrog fiksacijske točke ne glede na ostrino vida  
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DISLEKSIJA 

Disleksija je dobro poznana, vendar slabo razumljena teţava, vezana na branje in 

pisanje, z mnogimi pridruţenimi teţavami, ki presegajo pismenost. Podobno kot mnogi 

medicinski in znanstveni izrazi tudi beseda disleksija izhaja iz grščine. Izraz disleksija 

dobesedno pomeni teţavo (dis) z besedami ali jezikom (leksis). Sam izraz nakazuje, da 

teţava ne zajema le  branja, temveč vključuje tudi druge jezikovne vidike (Raduly-Zorgo, 

2010). 

 

4.2 ZGODOVINA KNJIŢNIC ZA SLEPE 

Knjiţnice za slepe so bile ustanovljene z namenom, da bi pomagale pri 

izobraţevanju, vzgoji in vseţivljenjskem učenju ljudi, ki ne morejo brati običajnih tiskanih 

publikacij. V Evropi in Zdruţenih drţavah Amerike so se sredi 19. stoletja v okviru 

dobrodelnosti nekateri (zlasti ţenske) začeli ukvarjati z ljudmi z zmanjšanimi 

sposobnostmi; posamezniki so organizirali tudi knjiţnične storitve za slepe. Prve 

ustanoviteljice knjiţnic za slepe v Aziji in Afriki so bile misijonarke, ki so zaradi verske 

dejavnosti ljudem delile knjige (Sveto pismo) v prilagojenem formatu. Številne knjiţnice 

za slepe so se razvile tudi v okviru rehabilitacijskih zavodov za slepe in slabovidne ali iz 

rehabilitacijskih dejavnosti za slepe vojne veterane (Knjiţnice za slepe v informacijski 

dobi: razvojne smernice, 2010). 

 Največji prispevek k razvoju knjiţne produkcije in knjiţnic je za videče prispeval 

Gutenberg, za slepe pa je junak Louis Braille (Roos, 2007). Leta 1930 je zakonodaja 

Kongresni knjiţnici omogočila, da so lahko ponudili brezplačne knjiţnične storitve za 

slepe in druge invalidne osebe s prebivališčem v ZDA kot tudi v tujini (Cylke, Moodie in 

Fistick, 2007). Brajica je v današnjem času dostopna ţe preko spleta s posebnimi 

specializiranimi tipkovnicami. Predvsem tisti, ki oslepijo kasneje, se brajico naučijo zelo 

teţko, saj nimajo razvitih čutil za tipanje. V pomoč temu so leta 1934 izdelali prve zvočne 

knjige. V tem letu so izdelali sedemindvajset naslovov zvočnih knjig (Sveto pismo, 

Deklaracija o neodvisnosti, Ustava, Shakespearove igre…) (Cylke, Moodie in Fistick, 

2007). 

 O največjih spremembah in napredkih lahko govorimo v drugi polovici dvajsetega 

stoletja, saj je imela digitalna revolucija velik vpliv na razvoj druţbe, še posebej v zadnjih 

dvajsetih letih (Roos, 2007). 
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4.3 ZGODOVINA KNJIŢNICE ZDSSS OZ.  KNJIŢNICE IN FONOTEKE MINKA 

SKABERNE  

      Za laţje vsakodnevno ţivljenje slepih in slabovidnih oseb so ţe v začetku 20. stoletja 

razmišljali o knjiţnici za slepe in slabovidne. Razvoj slovenskih knjiţnic za slepe je močno 

povezan z delom profesorice Minke Skaberne. Društvo Dobrodelnost jo je leta 1918 

zaprosilo, da bi organizirala prepisovanje slovenskih del v brajico. Za ţenske je 

organizirala prvi tečaj prepisovanja brajice. Te so nato prostovoljno prepisale veliko del 

slovenskih in kasneje tudi svetovnih avtorjev.  

      Knjiţnica, ki deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), je 

v Republiki Sloveniji poleg Zavoda za slepo in slabovidno mladino edina, ki slepim in 

slabovidnim uporabnikom zadovoljuje potrebe po branju in po vsem, kar sicer daje knjiga. 

Slovenski zaloţniki ne izdajajo knjig in druge literature v tehnikah, ki bi bile dostopne tudi 

slepim in slabovidnim. Zato je treba običajni tisk prilagoditi tehnikam, ki so njim dostopne. 

Knjiţnica ima oddelek s knjigami v brajici in oddelek zvočnih knjig, ki slepim in 

slabovidnim omogočajo, da se duhovno bogatijo, sprostijo, seznanijo s knjiţnimi novostmi, 

so v stiku s svetom in tako prejemajo enake kulturne vrednote in imajo enake moţnosti za 

laţje vključevanje v druţbo. 

Govoreča knjiga se je v zavodu rodila v šolskem letu 1957/58. Knjiţna dela je bilo 

treba posneti na magnetne trakove. Krog sodelavcev se je širil, fonoteka zavoda pa je vse 

bolj bogatela.  S pomočjo radijskih  strokovnjakov in tehnikov RTV Ljubljana je zavod v 

letu 1959 uredil ustrezen in sodobno opremljen tonski studio.  

Knjiţnica je stalno sledila razvoju novih tehnologij. Z odločitvijo leta 1989, da bodo 

magnetofonske trakove v zvočni knjiţnici nadomestile avdiokasete, se je za uporabnike 

odprla nova moţnost branja knjig. Kaseta je namreč bistveno manjša in cenejša kot 

magnetofonski trak. Z izumom brajeve vrstice se je tudi delo z računalnikom močno 

pribliţalo slepim. Leta 2006 so začeli ponujati gradivo na zgoščenkah v mp3 obliki (Naših 

75 let, 1995). 

 

4.4 KNJIŢNICA IN NJENE STORITVE - DANES 

Omenila sem ţe, da imamo v Sloveniji knjiţnico, ki je namenjena slepim in 

slabovidnim osebam. Ne smem pozabiti tudi na knjiţnico Zavoda za slepo in slabovidno 

mladino (ZSSM), ki skrbi za učence in gojence zavoda in ima status šolske knjiţnice. 
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Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne je društvena oziroma specialna knjiţnica, ki 

izvaja naloge splošne knjiţnice.  

Obe knjiţnici sta glede na zahteve Pravilnika o pogojih za izvajanje knjiţnične 

dejavnosti kot javne sluţbe nerazviti. V nasprotju z Zakonom o knjiţničarstvu, ki uvršča 

knjiţnice za slepe med specialne knjiţnice, ki izvajajo knjiţnično dejavnost kot javno 

sluţbo, je knjiţnica pri ZDSSS društvena knjiţnica in formalno torej ne izvaja knjiţnične 

dejavnosti kot javne sluţbe (Kodrič – Dačić, 2011). 

V praksi je zaprtega tipa, saj je članstvo v njej omejeno. Konec avgusta 2013 je bilo v 

knjiţnico včlanjenih 1620 oseb. Omeniti je tudi treba, da je polovica članov starejših od 

šestdeset let. Člani knjiţnice lahko postanejo slepe in slabovidne osebe iz vse Slovenije, 

zamejstva in tujine ter tudi druge osebe, ki ne morejo brati literature v običajnem tisku. 

Drugim uporabnikom izposoja ni mogoča. 

 

Izposoja v knjiţnici poteka na tri načine: 

- po pošti, 

- neposredno v knjiţnici, 

- preko spleta. 

Ena izmed značilnosti knjiţnice je, da poteka večina izposoje po pošti. Člani lahko knjige 

naročijo po telefonu, pisno ali po elektronski pošti. Pošta Slovenije po 35. členu Zakona o 

poštnih storitvah (2009) za dostavo literature ne zaračunava svojih uslug, torej je pošiljanje 

brezplačno. Manjši del izposoje se vrši v prostorih knjiţnice, kamor imajo člani prost 

vstop. Knjiţnica je odprta vsak delovni dan med 8. in 14. uro, ob ponedeljkih pa do 17. 

ure.  

V knjiţnici velja načelen dogovor med knjiţnico in uporabniki, da  izposojeno gradivo 

vračajo v roku enega meseca, lahko pa imajo gradivo doma tudi dlje časa. Zamudnine ne 

zaračunavajo, prav tako nimajo članarine. 

Uporabniki imajo v knjiţnici moţnost prostega pristopa, vendar tega v večini ne 

izkoristijo. V začetku leta knjiţnica izda katalog knjiţnih del, s katerim uporabnike 

seznani, katera dela so na novo izšla v preteklem letu oz. kaj jim je na voljo. Pri izposoji 

uporabnik pove ţeleni naslov ali pa inventarno številko knjige, ki jo dobi, če je le ta na 

voljo. Za nekatere naslove je dolga čakalna doba, saj sta na razpolago samo po dva izvoda. 
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4.4.1 Knjige v brajevi pisavi  

Po prvi svetovni vojni je Minka Skaberne organizirala prepisovanje knjig v brajevno 

pisavo. Vse delo je potekalo ročno, napisane so bile samo v enem izvodu na papirju, ki je 

bil izdelan posebej za ta namen. Pozneje so te knjige prepisovali z mehanskim in tudi 

električnim brajevim pisalnim strojem. Zdaj jih prepisujejo z računalniškim brajevim 

zapisom in tiskajo s sodobnim brajevim tiskarskim strojem. Knjige so tiskane na 

debelejšem in obstojnejšem papirju, zato je njihova obraba zanemarljiva in s tem 

ţivljenjska doba zelo dolga. Knjige so napisane v enem izvodu, zato so hkrati arhivske in 

za izposojo. Problem so predvsem knjige, ki so bile napisane na roke, saj zanje nimajo 

nadomestila, če bi prišlo do poškodb.. 

Do avgusta 2013 je bilo v brajico prilagojenih 1157 leposlovnih del in 119 učbenikov. 

4.4.2 Knjige na kasetah 

Še danes je v knjiţnici velik del knjig, ki so posnete na avdiokasete; snemati so jih 

začeli ţe leta 1989. Knjige v zvočnem zapisu berejo usposobljeni bralci in bralke. Za 

snemanje zvočnih knjig in časopisov ima Zveza opremljenih pet snemalnih studiev. Knjiga 

je prebrana in posneta na avdiokasete, ki so nato shranjene v posebnih rumenih škatlah. V 

eni škatli je lahko osem šestdesetminutnih (lahko so tudi več kot šestdeset minutne) kaset 

(učbeniki so posneti  na devetdesetminutnih kasetah). Število kaset je odvisno od tega, 

kako obseţna je knjiga. Kasete, na katerih so posnete knjige v zvočni tehniki, so močno 

izpostavljene mehanskim poškodbam. Pogoste so predvsem poškodbe plastičnega ohišja 

kaset in uničenje dela zvočnega zapisa. 

Leta 2006 so prenehali s snemanjem na kasete, ker so prešli na mp3 zapis. Da bi zapise 

na kasetah ohranili, so začeli z digitaliziranjem oz. presnemavanjem, ki pa je zaradi 

finančnih sredstev omejeno in dolgotrajno. 

Danes so knjige na kasetah še vedno v izposoji. Izposojajo si jih predvsem starejši 

uporabniki, ki ne zaupajo novejšim napravam oziroma imajo strah pred novo tehnologijo.  

Aprila 2013 je v katalog vpisanih 2548 leposlovni knjiţnih del ter 1000 naslovov 

strokovne literature, posnete na kasetah.  

4.4.3 Knjige na zgoščenkah  

Kot sem omenila, so leta 2006 avdiokasete zamenjale zgoščenke, na katerih je posnetek 

knjig v mp3 obliki.  

Zgoščenke se delijo na več delov oz. imajo več oznak. Lahko so CK, C, in CU.  
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Oznaka CK pomeni, da je knjiga presneta s kasete v mp3 zapis. Celotna oznaka oziroma 

interna številka je sestavljena iz treh črk  in treh številk – npr. CKR047 (Revna sorodnica, 

V. Holt). To pomeni, da je presneto s kasete na zgoščenko, naslov dela se začne na črko R, 

nato pa sledi zaporedna številka glede na to, kdaj je bila knjiga vpisana v katalog.  

Do avgusta 2013 jim je uspelo presneti 2108 naslovov knjiţnih del. 

Če je spredaj oznaka C, pomeni, da je bila knjiga direktno brana oz. posneta v mp3 

obliko. Zopet sledi zaporedna črka, nato pa še trimestna številka, npr. – CB003 (Bela 

Masajka). 

Zaradi različnih virov financiranja je potrebno v začetku leta pripraviti seznam knjig, ki jih 

bodo tisto leto posneli oz. prilagodili v zvočni zapis. Pri izdelavi seznama je potrebno 

spremljati knjiţni trg, popularnost in knjiţne nagrade. Pomembne pa so tudi ţelje in 

predlogi bralcev.  

Avgusta 2013 je bilo v katalog vpisanih 1305 leposlovnih knjiţnih del. 

CU je oznaka za učbenike ter strokovno literaturo posneto v mp3 obliki (CUU009 – 

Umetnostna zgodovina). Posneti so predvsem učbeniki, ki jih učenci, dijaki in študenti 

potrebujejo pri pouku ter razni priročniki za vsakodnevno uporabo.  

Avgusta 2013 je bilo v katalog vpisanih 539 naslovov. 

4.4.4 Elektronski informacijski sistem (EIS) 

Informacijska doba je močno zaznamovala tudi slepe in slabovidne. Uvedba 

računalnikov v vsakdanje ţivljenje in svetovno računalniško medmreţje sta jim omogočila 

korak bliţje k samostojnosti. Elektronska pošta in svetovno medmreţje ponujata hiter 

prenos podatkov. Tako se slepi in slabovidni lahko s prilagojeno tehnologijo enakopravno 

vključujejo v sodobni informacijski tok in neovirano sodelujejo v računalniških povezavah 

z vsemi ljudmi ne glede na stopnjo vida.  

Da bi slepim in slabovidnim še bolj omogočili komunikacijsko in informacijsko 

neodvisnost, je ZDSSS leta 1996 postavila elektronsko informacijski sistem (EIS), ki je 

prilagojen uporabnikom. 

Dostop do EISa imajo uporabniki omogočen z uporabniškim imenom in geslom. 

Preko EISa imajo uporabniki dostop do javnih časopisov (Delo, Dnevnik, Aurora, 

Primorske novice, Dolenjski list, Gorenjski glas, revija Vzgoja, Zdravje…) ter do 

časopisov, ki jih izdaja ZDSSS (Obzorje, Dita, Moj prijatelj, Obzornik za ţeno in druţino, 

Sodelavci v ljubezni, Šahovske priloge in druge tematske priloge). Omogočeno jim je 

iskanje po knjiţničnem katalogu in naročanje ţelenega gradiva. Tekstovne datoteke so 
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shranjene s končnica .rtf. Ker je .rtf obogateno besedilo, uporabniki z brajevo vrstico pri 

branju nimajo teţav.  Preko EISa je omogočen tudi dostop do prečiščenih besedil nekaterih 

zakonov ter podzakonskih aktov. 

V začetku  meseca avgusta 2013 je bilo na EIS vključenih 364 aktivnih in manj aktivnih 

uporabnikov. 

4.4.5 Časopisi  

V okviru Zveze izhajajo tudi časopisi v zvoku, povečanem tisku in v brajici.  

V povečanem tisku izhajata mesečno dva časopisa: Moj prijatelj (vsebuje naslednje 

tematske rubrike: Vesti iz organizacije, doma in po svetu, Kultura, Literarni kotiček, 

Novice iz narave, Zdravje, Bilo je nekoč, Znanost in tehnika, Zanimivosti) in Obzornik za 

ţeno in druţino (vsebuje rubrike: Zgodba za vas, Ţenska doma in po svetu, Otrok in 

druţina, Higiena in zdravje, Vrstice za kulturo, Za razvedrilo, Vrtnar svetuje, Moda in 

pletenje, Recepti). Konkretni članki za omenjene rubrike so bili izbrani iz rednega 

časopisja, kot so Delo s prilogami, Dnevnik, Večer, Ţivljenje in tehnika, Otrok in druţina, 

Naša ţena, Aura, Moj malček …  

Štirikrat letno v povečanem tisku izide tudi Rikoss, ki se osredotoča predvsem na 

elektronske oziroma računalniške novice. 

Aprila 2013 je imel Moj prijatelj 295 naročnikov, Obzornik za ţeno in druţino pa 275. 

V brajevi pisavi izhajajo štirje časopisi. Mesečno izhajata Moj prijatelj in Obzornik za 

ţeno in druţino, ki sta po vsebini enaka časopisu v povečanem tisku. Štirikrat letno izdajo 

še Sodelavci v ljubezni ter Šah.  

Aprila 2013 je imel Moj prijatelj 143 naročnikov, Obzornik za ţeno in druţino 130, 

Sodelavci v ljubezni 68,  Šah pa 28. 

Zvočni časopis izhaja v zgoščenem digitalnem zapisu (mp3), na kasetah ter na EISu. 

Časopis Obzorje izhaja dvakrat mesečno in ima naslednje teme: Slepi doma in po svetu, 

Obzornik, Kultura, Manj poznani kraji, Predstavljamo vam, Znanost in tehnika, Zdravje, 

Feljton, Šport in šah in Obzorje duha. V zvočni obliki izhaja še revija Dita, ki je namenjena 

diabetikom. 

4.4.6 Tekmovanje v branju in pisanju brajice  

V prostorih Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne poteka vsako leto v začetku junija 

tekmovanje v branju in pisanju brajice ter desetprstnem tipkanju za slepe in slabovidne. V 
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letu 2012 je bilo to tekmovanje ţe 21. po vrsti. Ţal je zanimanja za to tekmovanje vedno 

manj. V lanskem letu se ga je udeleţilo le 8 tekmovalk ter tekmovalcev. 

Glede na sprejeti Pravilnik o tekmovanju v branju in pisanju Braillove pisave ter v 

desetprstnem tipkanju za slepe in slabovidne pri Zvezi društev slepih in slabovidnih 

Slovenije tekmovanje poteka v naslednjih kategorijah: 

       1.  kategorija: tekmovalci in tekmovalke, ki so se naučili brajice v katerikoli redni šoli 

za slepe –  v času rednega izobraţevanja. 

2. kategorija: tekmovalci in tekmovalke, ki so se naučili brajice v okviru izvajanja 

programa socialne rehabilitacije slepih in na drugih tečajih – po končanem rednem 

šolanju. 

3. kategorija: tekmovalci in tekmovalke, ki so usposobljeni za branje in pisanje s 

pomočjo računalniške opreme – računalniške tipkovnice in brajeve vrstice, ne glede 

na to, kje in kdaj so se naučili brajico. 

 

Tekmovanja se lahko udeleţi največ šest tekmovalcev iz vsakega MDSS, in sicer po dva 

tekmovalca iz vsake kategorije. Vrstni red tekmovalk in tekmovalcev v posamezni 

kategoriji se določi z ţrebom tik pred tekmovanjem. 

Tekmovanje poteka v dveh delih. Najprej tekmujejo tekmovalke in tekmovalci 1. in 2. 

kategorije v branju leposlovnega besedila v brajici, natisnjeno na papir. Vsak tekmovalec 

ali tekmovalka ima svoj izvod natisnjenega besedila. Tekmovalke in tekmovalci iz 3. 

kategorije berejo besedilo v osemtočkovnem brajevem zapisu s pomočjo računalnika in 

brajeve vrstice.  Vsak tekmovalec ima za branje na voljo 2 minuti časa. 

Tekmovalke in tekmovalci iz 1. in 2. kategorije pišejo na brajev pisalni stroj ali na brajevo 

tablico, tekmovalci iz 3. kategorije pa s pomočjo računalniške tipkovnice. Pišejo 

individualno po nareku. Čas za pisanje ni omejen. Besedilo za branje in pisanje je za vse tri 

skupine enako. 

 

4.5 IZGRADNJA KNJIŢNIČNE ZBIRKE 

Knjiţnična zbirka je srce knjiţnice in odsev njenega poslanstva. Pri oblikovanju fonda, 

ki bo ustrezal potrebam skupnosti, moramo upoštevati njene demografske, ekonomske, 

kulturne in rasne posebnosti. Ljudje z zmanjšanimi bralnimi sposobnostmi so heterogena 

skupina uporabnikov, ki pa ima enake potrebe po branju kot katerakoli druga skupina. 

Potrebujejo knjiţnični fond, ki obsega popularno gradivo, informacije za pomoč pri 
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vseţivljenjskem učenju ali študiju, izobraţevalne vire za delo in knjige za vse generacije, 

vključno z otroškimi in mladinskimi deli (Knjiţnice za slepe v informacijski dobi: razvojne 

smernice, 2010). 

Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne svojega fonda ne povečuje na načine, kot ga 

poznajo ostale knjiţnice – npr. z obveznimi izvodi, nakupi ali z zamenjavo z drugimi 

knjiţnicami.  

Leposlovni del Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne financirajo trije viri - Fundacija 

FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij), Ministrstvo za 

kulturo ter donacije. Prva dva vira sta odvisna od uspešnosti prijave na razpisu. S tem 

denarjem pretvorijo knjige v dostopne tehnike, ki so na voljo slepim in slabovidnim. 

Lastnih prihodkov knjiţnica nima, saj so vse storitve brezplačne. Denar za učbenike in 

drugo strokovno gradivo dobijo s prijavo na razpisu Ministrstva za izobraţevanje, znanost 

in šport. 

Vsako leto pripravijo seznam knjig, ki jih bodo prilagodili v zvok oz. brajico. Letno  v 

zvok prilagodijo pribliţno 180 naslovov in 30 naslovov v brajico. Največji problem so 

visoki stroški snemanja, ki onemogočajo mnoţično prilagajanje zvočnih knjig, zato tudi ne 

morajo ustreči vsem ţeljam in prošnjam svojih članov, teţko pa je slediti tudi novostim in 

prodajnim uspešnicam. 

Pri izdelavi seznama knjig je potrebno upoštevati več meril. Vključiti je potrebno 

umetnostna besedila (poezija, dramatika, romani različnih vrst domačih in tujih avtorjev, 

satirika, dnevniki, spomini, eseji…), neumetnostna besedila (strokovne knjige iz strok, ki 

se jim posvečajo slepi in slabovidni; področje psihologije, filozofije, zgodovine, religije, 

etnologije…) ter najbolj brane knjige v slovenskih splošnih knjiţnicah. Spremljati je 

potrebno knjige, ki so prejele slovenske literarne nagrade (npr. Kresnik, Večernica, 

Prešernova nagrada, nagrada Vilenica…) kot tudi knjige, ki so prejele svetovne literarne 

nagrade (npr. Nobelova nagrada za literaturo…).  Pomembne so tudi knjiţne zbirke (npr. 

Romani XX. stoletja, Sto romanov, Beletrina…). Pomembna so tudi literarna dela slepih in 

slabovidnih  iz zamejstva in izseljenstva in ne nazadnje predlogi, ţelje in potrebe 

uporabnikov. 

Upoštevati je potrebno ţelje bralcev (uporabnikov). Bralci v knjiţnico sporočajo svoje 

predloge, ki jih nato upoštevajo pri izdelavi seznama. S spremljanjem revije Bukla ter 

radijskih in televizijskih oddaj o knjigah se informirajo, kaj je trenutno aktualno na 

knjiţnem trgu. Pri pridobivanju knjig v črnem tisku, ki se nato pretvorijo v zvok,  jim zelo 
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pomaga Knjiţnica Otona Ţupančiča, saj jim le ta pripravi ţeleno gradivo oziroma si ga tam 

izposodijo. 

Pri izdelavi zvočnih knjig je zelo pomemben tudi videči bralec, ki svoje oči 

“posodi” slepemu in slabovidnemu. Ta oseba ne more biti kdorkoli, ampak mora biti 

profesionalno usposobljen (dramski igralec, spiker in tisti, ki so se usposabljali na raznih 

tečajih za govorno tehniko oz. kulturo govora). Izpolnjevati mora določene zahteve: 

prijeten glas in prijetna predstavitev dela, tekoče in dobro obvladovanje govorjenega 

jezika, sposobnost pravilne izgovarjave, občutek za povezovanje besed v smiselne zveze, 

sposobnost natančno posredovati tiskano besedilo, jasna izgovarjava, ki je zlahka 

razumljiva, izogibanje deklamatoričnosti in monotonemu govoru, poznavanje tujih jezikov 

(pravilna izgovorjava) in poznavanje snovi in besedišča knjige, posebno pri branju 

zahtevnih tehničnih, strokovnih in znanstvenih besedil (Sterle, 1997). 

Kandidati za bralce morajo opraviti preizkus branja. Njihovo branje je finančno 

ovrednoteno s primernim honorarjem. Knjige preberejo v posebnih studiih, ki se nahajajo 

na ZDSSS. 

Ker knjiţnica ni v sistemu COBISS, uporabljalo lasten program SL2. Ko bralec 

prebere knjigo sledi katalogizacija, nato pa nadaljnja obdelava – tiskanje in peka CDjev, 

opremljanje škatel z nalepkami in brajevo nalepko. 

Knjige v črnem tisku, ki jih nameravajo  pretvoriti v brajico, je potrebno najprej prepisati, 

nato pa prilagoditi brajevemu tiskarskemu stroju. Knjige v brajici so zelo pomembne 

predvsem za otroke in najstnike, da ne izgubijo stika s pisavo ter da vedo, kako brajica v 

resnici deluje. Otroci in najstniki imajo največ stika z zvočnimi knjigami oziroma s 

sintetizatorji govora, v stik z direktno pisavo pa pridejo  zelo malo. 

Specifična dejavnost, po kateri se knjiţnice za slepe in slabovidne razlikujejo od 

drugih vrst knjiţnic, je izdelovanje publikacij v tehnikah, ki so dostopne njihovim 

uporabnikom. Večina publikacij, ki so izdelane v specifičnih oblikah zapisov (zvočni 

zapisi, tisk v brajici) bodisi ni zanimiva za širši krog uporabnikov (publikacije v brajici) ali 

pa jih videče osebe zaradi avtorskopravnih omejitev celo ne smejo uporabljati. Zato se pri 

izdelavi gradiva v prilagojenih tehnikah ni mogoče opreti na komercialno proizvodnjo. 

Slovenski zaloţniki se odločajo za izdajanje zvočnih knjig, vendar je število teh naslovov 

tako skromno, da se morajo slepi in slabovidni zanašati predvsem  na lastne vire (Kodrič – 

Dačić et al., 2010). 
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4.6 DOSTOP DO KNJIŢNIČNIH STORITEV 

Knjiţnice za slepe morajo pripraviti pravilnik in izdelati postopke, ki uporabnikom 

zagotavljajo dostop do gradiva in informacij v ţelenem formatu in jim omogočiti tudi, da 

izberejo najučinkovitejši način dostave. V pravilniku mora biti tudi jasno navedeno, kdaj in 

kako naj uporabniki izposojeno gradivo vrnejo v knjiţnico (Knjiţnice za slepe v 

informacijski dobi: razvojne smernice, 2010). 

Knjiţnica in fonoteka Minka Skabrne nima jasno napisanega pravilnika, na 

katerega bi se lahko sklicevala. Večina pravil, ki jih imajo, je dogovorjenih ustno. Nekateri 

člani se pravil drţijo, drugi ne. V primerjavi s splošnimi knjiţnicami  v Knjiţnici in 

fonoteki Minka Skaberne ne poznajo članarine, opominov ali nadomestila za poškodovano 

gradivo. Včasih se lahko to izkaţe kot velika pomanjkljivost, saj obstajajo tudi člani, ki 

imajo svoje pravice, dolţnosti pa ne poznajo. 

Na začetku vsake zvočne knjige je obvestilo uporabniku. V obvestilu je navedeno, 

da je posnetek last Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne oziroma Zveza društev slepih in 

slabovidnih Slovenije ter da je namenjen slepim in slabovidnim, da posnetkov ni dovoljeno 

kopirati ali jih uporabljati v pridobitvene namene, da uporabnik odgovarja za morebitno 

škodo, ki jo mora pisno sporočiti v knjiţnico, kdaj je bilo posneto, podatki o knjigi in kdo 

bere. 

Nekateri člani obvestijo knjiţnico  o okvarah zgoščenk, drugi spet ne. Najpogostejši okvari 

sta odrgnjena ali pa zlomljena zgoščenka. Zgodi se lahko tudi, da je slab posnetek. Zelo 

veliko poškodb  škatel in zgoščenk nastane med samim prenosom po pošti.  

 Slepi in slabovidni lahko dostopajo do gradiva na več načinov. Najpogosteje se 

posluţujejo pošiljanja preko Pošte Slovenije, sploh tisti, ki ţivijo izven Ljubljane. V 

knjiţnico hodijo sami, ali pa pošljejo svoje sorodnike, zmeraj pogosteje pa se posluţujejo 

tudi elektronskega informacijskega sistema, do katerega lahko dostopajo od doma. 

Ker nekateri uporabniki svojega gradiva v knjiţnico ne vrnejo pravočasno, del gradiva tako 

ni na voljo. To negativno vpliva na kakovost knjiţničnih storitev, saj z zamujanjem 

preprečijo dostop do knjig drugim uporabnikom. Najbolj se to pozna pri izposoji brajevnih 

knjig, ki so sestavljene iz večjega števila zvezkov, izposojajo pa jih po delih. Ko se pokaţe 

velika potreba po knjigi, ki je ţe dolgo izposojena, pokličejo uporabnika in ga prosijo, naj 

izposojeno gradivo vrne. 

Zanimivo je spremljati slepe in slabovidne, ko se spoprijemajo z novimi mediji. 

Kako teţko je preiti s kaset na zgoščenke ali pa celo na EIS. Predvsem se ta problem pojavi 

pri odraslih uporabnikih, kjer gre za pojav t. i. tehnostresa oz. informacijske anksioznosti. 
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Mnogi odrasli so odraščali v predračunalniški dobi in zato imajo z računalniki manj 

izkušenj. Tudi knjiţnice še niso bile avtomatizirane, tako da jim pretekle izkušnje s 

knjiţnico ne koristijo pri  srečanju z modernim knjiţničnim okoljem. Tako lahko doţivljajo 

frustracije in strah pred spoprijemanjem z novimi načini iskanja informacij (Borko, 

Zabukovec in Juţnič, 2006). 

Ker je knjiţnica le eden izmed programov, ki jih izvaja ZDSSS, je njihova glavna 

naloga, da je gradivo dostopno v prilagojenih tehnikah. Izobraţevanja in usposabljanja 

članov potekajo preko drugih programov ZDSSS in različnih medobčinskih društvih slepih 

in slabovidnih (MDSS) po celotni Sloveniji. Največ prireditev organizirajo MDSS v 

sodelovanju z različnimi organizacijami, saj oni najbolje vedo, kaj potrebujejo njihovi 

člani. MDSS skrbijo predvsem za povezanost med člani, ki pa bi jo zaradi oddaljenosti 

ZDSSS lahko nekateri izgubili. 

 

4.7 AVTORSKE PRAVICE 

Mnoge drţave imajo urejene zakone, ki zagotavljajo enakost storitev za vse ljudi (npr. 

v Veliki Britaniji imajo od leta 1995 Zakon o diskriminaciji invalidov). Takšni lastniški 

zakoni ne bodo odpravili pravnih ovir za popoln dostop do informacij, saj tu poseţe vmes 

še avtorsko pravo. Kljub napredku pri zagotavljanju izjem za ljudi s posebnimi potrebami 

zakoni o avtorskih pravicah predstavljajo zmedo in omejitve na drţavni in mednarodni 

ravni. Zakone o avtorskih pravicah je potrebno nadgraditi in knjiţnicam dovoliti 

proizvodnjo ter rabo alternativnih oblik (Epp, 2006). 

Pravne podlage storitev za ljudi z zmanjšanimi bralnimi sposobnostmi izhajajo iz 

različnih virov. Nekatere drţave upoštevajo zakonodajo o splošnih knjiţnicah, ki zahteva, 

da morajo splošne knjiţnice omogočati tudi storitve za tovrstno populacijo. Druge so 

neposredno prevzele določila Zdruţenih narodov in na njihovi osnovi vzpostavile javne ali 

zasebno financirane sisteme in mreţe. V številnih drţavah pa pravno podlago tvorijo 

protidiskriminacijski zakoni, ki temeljijo na Splošni deklaraciji Zdruţenih narodov o 

človekovih pravicah in uvedbi Standardnih pravil Zdruţenih narodov za izenačevanje 

moţnosti invalidov (Knjiţnice za slepe v informacijski dobi: razvojne smernice, 2010). 

Potrebno je sprejeti zakone, ki dovoljujejo izjeme pri avtorskih pravicah za 

zagotavljanje dostopa do informacij; zakonodaja o avtorskih pravicah namreč ščiti dela 

avtorjev, prevajalcev in zaloţnikov pred nedovoljenim razmnoţevanjem. V številnih 

drţavah zakonodaja ţe omogoča izjeme pri pretvarjanju knjiţevnih del v brajico, 



ČERNE, K. Knjiţnične storitve za slepe in slabovidne. Mag. delo 

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013                        30 

elektronska besedila in zvočne knjige za slepe. Te izjeme so običajno omejene samo na 

knjiţnice za slepe, ostali komercialni nameni so izključeni. V drţavah, kjer takšnih 

predpisov nimajo, izdelovalci gradiva v alternativnih formatih sklepajo sporazume 

neposredno z nosilci avtorskih pravic. Ena od oblik samostojnih dogovorov z zaloţniki ali 

nosilci avtorskih pravic so tudi posebne licence, ki omogočajo dodatne moţnosti za 

pridobivanje gradiva. Splošne knjiţnice na primer uporabljajo posebne licence za dostop 

do elektronskih podatkovnih zbirk in tako svojim uporabnikom zagotavljajo dostop do 

številnih dodatnih virov vsebin (Knjiţnice za slepe v informacijski dobi: razvojne 

smernice, 2010). 

Roos (2007) ugotavlja, da je pomen avtorskih pravic za knjiţnice slepih in slabovidnih  

postal pereč z razvojem novih tehnologij, predvsem spleta. Vse to odpira novo razpravo o 

legitimnosti. Imetniki avtorskih pravic so podelili licenco za proizvodnjo knjig v brajici, 

ustavilo pa se je pri dovoljenju za zvočne knjige, saj so mnenja, da bo to postala 

komercialna proizvodnja. 

Svetovna zveza slepih je postala prva nevladna organizacija, ki ji je uspelo predloţiti  

pogodbo o avtorskih pravicah pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino. Z 

raziskavo, ki so jo izvedli, so ugotovili, da se avtorske pravice za publikacije, ki so 

namenjene osebam z motnjami branja in drugim invalidom, močno razlikujejo od drţave 

do drţave. Zaloţnike predvsem skrbi, da bi z omilitvijo avtorskih pravic še dodatno naraslo 

piratstvo, saj bi postale knjige še bolj dostopne. Elektronske knjige, ki jih zaloţbe ponudijo 

preko spleta, imajo zaščito DRM. Zaščita slepim onemogoča dostop do gradiva, četudi je 

bil ta pridobljen zakonito. Na razpolago je tudi vse več digitalnih knjiţnic, ki pa so slepim 

zopet v večini nedostopne, saj gradivo ni shranjeno v njim dostopnih formatih 

(Whitehouse, 2009). 

Okoli izjem avtorskih pravic je ogromno sporov. Potreben je nov pravni okvir, da bi 

lahko povečali proizvodnjo literature v dostopnih formatih za slepe.  

Najbolj pomemben napredek v mednarodnem okolju, na področju olajšanja dostopa do 

avtorskih del za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja, je »Marakeška 

pogodba o olajšanem dostopu do knjiţevnih del za slepe, slabovidne ali osebe z drugimi 

teţavami z branjem«. Marakeška pogodba je prva pogodba, katere glavna tema je 

intelektualna lastnina, sklenjena na afriški celini. Hkrati pa je nasploh prva mednarodna 

pogodba, ki se ukvarja samo z omejitvami in izjemami avtorskih in sorodnih pravic.  

Pogodbo je na dan sprejetja, 28. junija 2013, podpisalo kar 50 drţav, med njimi tudi 

Slovenija. Veljavna bo postala šele, ko jo bo ratificiralo 20 drţav podpisnic.  
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Podpis zaključnega akta Republike Slovenije pravno še v ničemer ne zavezuje, določa pa, 

da je bila Republika Slovenija med sodelujočimi drţavami, ki so dosegle dogovor glede 

mednarodnega akta na konferenci. 

Marakeška pogodba upravičenim osebam (slepim, slabovidnim in osebam z drugimi 

teţavami z branjem) brez predhodnega dovoljenja imetnikov avtorskih pravic prek 

pooblaščenih subjektov (tistih, ki jih vlada pooblasti ali prizna za nepridobitno opravljanje 

določenih storitev v korist upravičenih oseb) omogoča dostop do prilagojenih formatov, s 

katerimi lahko slepi in slabovidni dostopajo do knjiţevnih del (brajica, povečan tisk, 

zvočne knjige). Pooblaščenim organizacijam je tako odobrena izjema do pravice 

reproduciranja, distribuiranja in dajanja na voljo javnosti (neobvezno, v skladu z 

nacionalno zakonodajo, tudi do javnega izvajanja) knjiţevnih del, še posebej v primerih, 

ko ta dela niso v dostopni obliki razpoloţljiva na trgu. Dovoljuje tudi čezmejno izmenjavo 

omenjenih del, pri čemer imajo pooblaščene osebe pravico do izvoza in uvoza knjiţevnih 

del v dostopnih formatih, vendar pod pogojem, da jih distribuirajo izključno pooblaščenim 

subjektom ali upravičenim osebam (Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 

2013). 

 

Slovenska zakonodaja izpostavlja invalide (torej tudi slepe in slabovidne) kot posebno 

kategorijo prebivalstva, ki so ji posebej zagotovljene pravice do izobraţevanja in 

usposabljanja ter s tem do dejavnega ţivljenja v druţbi. Da bi jim omogočili dostop do 

publikacij in informacij v njim dostopnih oblikah, so v avtorskopravni zakonodaji 

uveljavljene izjeme pri reprodukciji zaščitenih avtorskih del (Kodrič-Dačič, 2011). 

Izdelovanje oziroma reproduciranje publikacij v slepim in slabovidnim dostopnih 

tehnikah (zvočne knjige, knjige v brajici, elektronski zapisi) omogoča 47. a člen  Zakona o 

sorodnih in avtorskih pravicah (2007). 

S soglasjem nosilca avtorskih pravic lahko knjiţnica za slepe in slabovidne izdela 3 

izvode tiskanega naslova v ustreznih tehnikah. Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne 

nosilcem avtorskih pravic ne plačuje nadomestila, vendar je uporaba reproduciranega 

gradiva omejena le na člane knjiţnice (Kodrič-Dačič, 2011). 
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5 EU PROJEKT: NOVA KNJIŢNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH 

V letošnjem letu so na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije pričeli izvajati 

projekt Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih moţnosti dostopa do publikacij 

slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja. 

Namen projekta je usmerjen v vzpostavitev oziroma nadgradnjo infrastrukture za dostop 

do knjiţnega gradiva in drugih publikacij v prilagojenih tehnikah. Razvili bodo nov model  

knjiţnice za prihodnja desetletja, ki bo omogočal večjo socialno vključenost ranljive 

skupine v druţbo, laţjo dostopnost do informacij v prilagojenih tehnikah, več vrst 

izobraţevanja, povečanje usposobljenosti strokovnih delavcev in konkurenčnosti na trgu 

dela. 

Glavni cilji projekta so predvsem pridobiti večje prostore za laţje in neovirano gibanje ter 

povečanje nabora literarnih del in informativnih medijev. S tem je povezano tudi 

povečanje usposabljanja bralcev za kakovostno branje in večja kakovost zvoka na posnetih 

gradivih ter uvedba in uporaba sodobnih tehnologij zvočnega zapisa (daisy) in opreme. 

Vzpostaviti ţelijo nov informacijski sistem (EIS) in sodobni repozitorij za shranjevanje 

digitaliziranih gradiv ter pretvorbe v različne formate. Pomembna je tudi izvedba 

izobraţevanj in zaposlitev delavcev iz ciljne skupine slepih in slabovidnih, oseb z 

motnjami branja ter strokovnih delavcev. 

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 in Ministrstvo za kulturo RS. 

Projekt ima naslednje razvoje prioritete: enake moţnosti in spodbujanje socialne 

vključenosti in dvig zaposljivosti ranljivih druţbenih skupin na področju kulture ter 

podpora njihovi socialni vključenosti. 

V prvih mesecih izvajanja projekta potekajo razna izobraţevanja (računalniško 

opismenjevanje, daisy), izhajajo trije novi časopisi, velik poudarek pa je tudi na 

izobraţevanju bralcev. Projekt bo potekal do konca februarja leta 2015. 

 

5.1 DAISY - Digital Accessible Information System 

Pojav moderne informacijske druţbe in hiter razvoj informacijske in 

komunikacijske tehnologije (IKT) je spodbudil knjiţnice k sodelovanju pri prehodu iz 

analognih na digitalne storitve. Sposobnost branja in razumevanja sporočil ni le pogoj za 
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sodelovanje v druţbenem ţivljenju, ampak je ključnega pomena za kakovost ţivljenja 

vsakega posameznika. 

Leta 1996 se je tako oblikoval konzorcij DAISY. Digital Accessible Information 

System (DAISY) oz. Sistem za digitalni dostop do informacij je sčasoma postal 

mednarodni standard za digitalne zvočne knjige. Beseda DAISY je tudi oznaka za 

strukturirano zvočno knjigo in poimenuje sistem, ki vključuje programsko in strojno 

opremo. S tem formatom omogočajo slepim, slabovidnim in ostalim osebam z motnjami 

branja enakost pri dostopu do informacij in znanja (Tank in Frederiksen, 2007). 

Digitalna zvočna knjiga v formatu daisy uporabnikom omogoča brskanje, podobno 

listanju po tiskani knjigi. V povezavi s knjigami daisyse najpogosteje uporablja izraz 

»navigacija«, ki pomeni enostavno iskanje poglavij in strani, vstavljanje zaznamkov in 

uporabo kazala. S pomikanjem iz poglavja v poglavje ter po straneh, odstavkih, naslovih, 

stavkih pospešimo iskanje ţelenih informacij. Knjige daisy uporabljajo tehniko stiskanja 

mp3, zato ena zgoščenka običajno zadostuje za posnetek celotne knjige. Za branje daisy 

zvočnih knjig potrebujemo posebne bralnike oz. posebno programsko opremo, ki jo 

namestimo na naše računalnike ali telefone. Na trgu je kar nekaj ponudnikov te strojne in 

programske opreme. Izbiramo lahko med zelo preprostimi napravami, ki omogočajo 

osnovno navigacijo, ali pa med prefinjenimi napravami, ki omogočajo, da v celoti 

izkoristimo daisy strukturo. 

Vsaka daisy elektronska knjiga vsebuje naslednje datoteke: digitalni zvočni posnetek, ki 

vsebuje človeški ali sintetičen govor (wav mp3), datoteko, ki vsebuje delno ali celotno 

besedilo knjige (html, xml), sinhronizacijsko datoteko, ki povezuje zvočni posnetek in 

besedilo (smil) ter navigacijsko kontrolno datoteko, ki omogoča bralcu, da se tekoče 

pomika med datotekami (ncc, ncx). 

Besedilo v knjigah daisy običajno bere človeški glas. Vsebujejo pa celotno besedilo 

posnete knjige, slike in drugo multimedijsko vsebino. Tako je vse skupaj mogoče 

sinhronizirati in kot celoto ponuditi širšemu krogu uporabnikov z zmanjšanimi bralnimi 

sposobnostmi. 

Ločimo tri vrste daisy zvočnih knjig, in sicer zvočni zapis in celotno besedilo 

(najpopolnejša oblika digitalnih zvočnih knjig, ki vsebuje posneto zvočno besedilo in 

besedilo v elektronski obliki), zvočni zapis in delno besedilo (ta oblika zvočne knjige je 

učinkovita in z dodatnimi navigacijskimi moţnostmi okrepljena klasična zvočna knjiga in 

je najpogostejša oblika zvočnih knjig) ter samo besedilo (tekstovna zvočna knjiga, ki 
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vsebuje elemente navigacije, vendar je brez vnaprej posnetega zvoka  - tu uporabimo 

govorne sinteze) (Tank in Frederiksen, 2007) .  

Tako kot za zvočne knjige v mp3 formatu velja tudi za daisy knjige, da je produkcija, 

razmnoţevanje ter popravljanje laţje, hitrejše in enostavnejše. Kvaliteta zvoka je večja, 

zapis zavzame manj prostora, predvsem pa je laţje arhiviranje. Največji problem še vedno 

predstavljajo avtorske pravice. 

Kot sem ţe omenila, je z letošnjim letom knjiţnica ZDSSS v okviru projekta  

Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih moţnostih dostopa do publikacij 

slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja  vstopila v konzorcij DAISY, saj ţeli 

svojim uporabnikom ponuditi le najboljše. Kako  bodo ta format sprejeli člani, bo pokazal 

čas. 
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6 RAZISKAVA 

6.1 HIPOTEZE 

Glede na pregledano in zapisano teorijo sem oblikovala naslednje hipoteze: 

- člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne so zadovoljni s storitvami, ki jih  

ta knjiţnica ponuja; 

- slepi in slabovidni menijo, da branje pozitivno vpliva na kakovost njihovega 

ţivljenja; 

- slepi slovenskih splošnih knjiţnic ne obiskujejo; 

- slovenske splošne knjiţnice s Knjiţnico in fonoteko Minka Skaberne ne 

sodelujejo. 

6.2 METODOLOGIJA 

Za empirični del magistrske naloge sem oblikovala dva anketna vprašalnika. Prvi je bil 

namenjen članom Knjiţnice in fonoteke Minka Skabrne, drugi pa zaposlenim v slovenskih 

splošnih knjiţnicah. Obe metodi raziskave sta potekali  v mesecu marcu in aprilu 2013. 

V obeh anketah sem uporabljala naziv Knjiţnica ZDSSS in ne Knjiţnica in fonoteka 

Minka Skaberne. Opazila sem, da nekateri člani, pa tudi zaposleni v splošnih knjiţnicah, 

ne poznajo pravega naziva te knjiţnice. 

 

Anketa, namenjena članom Knjiţnice in fonoteke Minka Skabrne, je bila zaradi razlik 

med uporabniki napisana v Wordu oziroma shranjena s končnico .rtf ter v spletni obliki z 

orodjem Google Doc. Tako so lahko sami izbrali, katera oblika jim bolj ustreza za 

reševanje. Preden sem anketo poslala v reševanje, sem jo dala v predogled slepemu, da je 

preveril, ali bi se lahko pojavile teţave predvsem zaradi brajeve vrstice. Sestavljena je iz 

osemnajstih odprtih in zaprtih vprašanj. Anketa je bila poslana po elektronski pošti, nekaj 

oseb pa jo je rešilo osebno v knjiţnici. Elektronske naslove sem dobila na Zvezi društev 

slepih in slabovidnih Slovenije. 

Anketo je izpolnilo 95 članov, od tega je bilo deset anket neveljavnih. 8 anket je bilo 

izpolnjenih osebno v knjiţnici, 31 anket je bilo izpolnjenih v Wordu in potem poslanih na 

mojo elektronsko pošto, 56 članov se je odločilo za spletno anketo. Ker je bilo 10 anket 

nepopolnih, sem jih analizirala 85.  

Najprej sem jim postavila nekaj kratkih statističnih vprašanj o spolu, starosti, regiji 

bivanja, statusu slep/slaboviden ter poklicnem/izobraţevalnem statusu. Deseto, enajsto, 
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dvanajsto, sedemnajsto in osemnajsto vprašanje so bila vprašanja odprtega tipa, vsa ostala 

pa so bila izbirna. Sledila so vprašanja, v katerih sem  spraševala, kako pridejo do storitev, 

ki jih izvaja Knjiţnica ZDSSS, katere storitve uporabljajo, kako so zadovoljni s temi 

storitvami in kako pogosto jih uporabljajo. V nadaljevanju sem  spraševala, kaj jim te 

storitve pomenijo, kaj jih moti in katere storitve bi si še ţeleli, da jih izvaja Knjiţnica 

ZDSSS. V zadnjem delu sem poizvedovala, ali so poleg Knjiţnice ZDSSS člani še katere 

druge knjiţnice, kako pogosto jih obiskujejo, katere storitve uporabljajo ter o zadovoljstvu 

s storitvami, ki jih izvajajo za slepe in slabovidne. Zanimalo me je mnenje slepih in 

slabovidnih o tem, kako uspešne so splošne knjiţnice pri zagotavljanju njihovih potreb in 

kaj bi se lahko spremenilo. 

 

Druga anketa je bila namenjena zaposlenim v splošnih knjiţnicah. S pomočjo 

Googlove aplikacije sem sestavila spletno anketo, ki sem jo nato razposlala po elektronski 

pošti. Seznam knjiţnic sem dobila na spletni strani Zdruţenja slovenskih splošnih knjiţnic. 

Anketa je bila sestavljena iz devetih vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Spraševala sem, ali 

imajo slepe in slabovidne člane, koliko, kako pogosto jih obiščejo, katere storitve izvajajo 

za slepe in slabovidne uporabnike, ali poznajo Knjiţnico ZDSSS, ali svoje člane napotijo v 

Knjiţnico ZDSSS ter ali sodelujejo s to knjiţnico. 

Spletna anketa je bila razposlana na 56 elektronskih naslovov slovenskih splošnih knjiţnic. 

Ker je bil odziv sprva zelo slab, sem jo čez teden dni poslala še enkrat. Skupno se je 

odzvalo 29 splošnih knjiţnic, dve anketi sta bili nepopolni, tako da je bilo upoštevanih 27 

anket. 

V začetku sem povprašala o nazivu knjiţnice. Nato sem  spraševala, ali imajo slepe 

in slabovidne člane, kakšna je groba ocena, kako pogosto jih obiščejo ter katere storitve 

izvajajo zanje. V nadaljevanju me je še zanimalo, ali poznajo Knjiţnico ZDSSS, ali svoje 

člane napotijo v to knjiţnico ter če sodelujejo s Knjiţnico ZDSSS. 

Dobljene rezultate sem analizirala in jih v magistrskem delu prikazujem v pisni 

obliki s programom Microsoft Word in v obliki grafov ter tabel, ki sem jih naredila v 

programu Microsoft Excel.  



ČERNE, K. Knjiţnične storitve za slepe in slabovidne. Mag. delo 

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013                        37 

7 REZULTATI  

7.1 SLEPI IN SLABOVIDNI  

Prvih pet vprašanj ankete je bilo statističnih: spol, starost, regija bivanja, status 

slep/slaboviden ter poklicni status. Anketo je izpolnilo 85 članov Knjiţnice in fonoteke 

Minka Skaberne, od tega je bilo 48 ţensk in 37 moških. V raziskavo je bila vključena 

celotna populacija članov Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne. Pri analizi sem hitro  

ugotovila, da so si odgovori vprašanj med seboj zelo podobni. Največ anketiranih, 18 

(21%) od 85 je starih me šestinpetdeset in petinšestdeset let, sledijo jim stari od 

šestindvajset do petintrideset, teh je 16 (19%). 13 (15%) anketiranih spada v kategorijo od 

šestinštirideset do petinpetdeset let, 11 v kategorijo od šestinšestdeset do petinsedemdeset 

ter 9 anketiranih v kategorijo od šestnajst do petindvajset let. Po 8 anketiranih je bilo v 

kategoriji nad petinsedemdeset let ter od šestintrideset do petinštirideset let. Samo 2 

anketirana sta bila mlajša do petnajst let (slika 1). V Knjiţnico in fonoteko Minka 

Skaberne je vpisanih dokaj malo otrok, saj so le ti po večini člani šolske knjiţnice Zavoda 

za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani ali pa so integrirani v normalne šole. 

 

 

Slika 1: Starost anketiranih 

 

Ker Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne pokriva celotno Slovenijo,  me je v 

tretjem vprašanju zanimalo, od kje prihajajo člani. Glede na to, da so bile ankete poslane 

po elektronski pošti, sem pravilno predvidevala, da bom s tem pokrila skoraj celo 

Slovenijo. Če bi ankete reševali samo v knjiţnici, bi bil večinoma pokrit samo ljubljanski 

del. Slovenijo sem razdelila na regije: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Notranjska, 

Osrednja Slovenija, Prekmurje, Primorska in Štajerska. Največ anketirani, kar 33 (39%), 

prihaja iz Osrednje Slovenije, 16 s Štajerske, 13 s Primorske, 12 z Gorenjske, 7 z 
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Notranjske in 4 z Dolenjske. S Koroške in Prekmurja ni nobenega anketiranega (slika 2). 

Člani, ki so izpolnjevali anketo v knjiţnici, so bili vsi iz Ljubljane, saj le tem Pošta 

Slovenija knjig  na dom ne dostavlja.  

 

 

Slika 2: Regija bivanja 

 

Med vprašanimi je bilo 40 članov Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne slepih, 45 

pa slabovidnih. Med statističnimi vprašanji je bilo tudi vprašanje o poklicnem oziroma 

izobraţevalnem statusu. Največ vprašanih, 46 od 85, je bilo upokojencev, nato pa sledi 17 

zaposlenih, 10 nezaposlenih, 6 študentov, 4 dijaki in 2 učenca (slika 3). 

 

Slika 3: Poklicni oz. izobraţevalni status 

 

V raziskovalnem delu me je zanimalo več o samih knjiţničnih storitvah, ki so 

namenjene slepim in slabovidnim. V šestem vprašanju sem jih spraševala, kako pridejo do 

storitev, ki jih izvaja Knjižnica ZDSSS. Izbrali so lahko več ponujenih odgovorov. Izbirali 
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so lahko med naslednjimi ponujenimi moţnostmi: obiščem knjiţnico, tja pošljem prijatelje 

ali sorodnike, preko EISa ter preko Pošte Slovenije. 

 

 

Slika 4: Dostop do storitev Knjiţnice ZDSSS 

 

Kot je razvidno iz slike 4, člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne izkoristijo 

različne moţnosti, ki so jim na voljo, da pridejo do ţelenih storitev. 41 anketiranih, kar 

znaša 48%, uporablja kombinacijo elektronskega informacijskega sistema ter izposojo 

preko pošte, 16 (19%) anketiranih obišče knjiţnico ali uporabi elektronski informacijski 

sistem, 14 (16%) anketiranih pa sami obiščejo knjiţnico ali tja pošljejo svoje sorodnike. 5 

anketiranih ali 6% sami obiščejo knjiţnico, uporabljajo elektronski informacijski sistem ali 

pa gradivo dobijo prejo Pošte Slovenije. 9 anketiranih (11%) uporablja samo brezplačne 

storitve Pošte.  

Omenila sem, da Pošta Slovenija članom, ki stanujejo v Ljubljani, na dom ne dostavlja 

knjig Zakaj je tako, nisem dobila pojasnila. Pošta trdi, da so do vseh enaki in da gradivo 

dostavljajo tudi po Ljubljani, vendar knjige, ki jih knjiţnica ţeli poslati po pošti, pridejo 

naslednji dan nazaj. Pošta na dom v Ljubljani dostavlja samo časopise. 

 

V sedmem vprašanju sem  spraševala, katere storitve Knjižnice ZDSSS uporabljajo. 

Storitve so bile naštete, anketirani pa so se lahko odločili za več moţnosti. Odgovori na to 

vprašanje so bili zelo raznoliki. 

15 anketiranih ali 18% od vseh storitev, ki jih Knjiţnica ZDSSS ponuja, uporablja samo 

elektronski informacijski sistem. 16 vprašanih (19%) uporablja kombinacijo zvočne knjige 

v mp3 obliki ter elektronski informacijski sistem. Ostali anketirani koristijo več storitev, ki 

41 

14 

16 

5 

9 

EIS + Pošta

obiščem +
sorodniki

obiščem + EIS

obiščem + EIS
+ Pošta

Pošta



ČERNE, K. Knjiţnične storitve za slepe in slabovidne. Mag. delo 

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013                        40 

jih ponuja Knjiţnica ZDSSS, saj so le tako njihove ţelje lahko pribliţno uspešno 

izpolnjene. 

9 anketiranih oseb ali 10%, uporablja zvočne knjige na kasetah, zvočne knjige v mp3 

zapisu, elektronski informacijski sistem (eis) ter časopis v povečanem tisku (čpt). 10 

vprašanih (12%) uporablja zvočne knjige v mp3 zapisu, elektronski informacijski sistem, 

časopis v brajici (čb) ter časopis v zvoku (čz). Kar 32 anketiranih oseb ali 38% se glede na 

dostopnost posluţuje skoraj vseh storitev, ki jih knjiţnica ponuja: zvočne knjige v mp3 

zapisu, na kasetah, izposoja učbenikov, uporaba elektronskega informacijskega sistema ter 

časopis v zvoku. Samo 3 anketirane osebe si poleg zvočnih knjig v mp3 zapisu, 

elektronskega informacijskega sistema, časopisa v brajici ter časopisa v zvoku izposojajo 

še knjige v brajici (slika 5). 

Knjige v brajici uporablja samo 3% vprašanih (3 osebe). Anketirani člani knjiţnice radi 

uporabljajo elektronski informacijski sistem (37%), procent je večji tudi zato, ker je bila 

anketa poslana po elektronski pošti, kar pomeni, da so bili slepi in slabovidni vešči v 

uporabi računalnika. Anketirani si najraje izposoja knjige v mp3 zapisu, ker pa ni vedno na 

voljo, si ga občasno izposodijo tudi na kasetah. Učbenike si izposoja 13 anketiranih, kar je 

glede na zajet vzorec pričakovano. Na zvočni, brajev oziroma časopis v povečanem tisku 

je skupno naročeno 54 anketiranih. 

 

 

Slika 5: Storitve Knjiţnice ZDSSS 
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Osmo vprašanje je bilo razdeljeno na devet podvprašanj. Spraševala sem, kako so 

zadovoljni s storitvami, ki jih izvaja Knjižnica ZDSSS. Pri vsaki storitvi so lahko izbirali 

med zelo zadovoljen, zadovoljen, nisem zadovoljen ter ne uporabljam oz. ne poznam. 

Najprej sem spraševala, kako so zadovoljni z zvočnimi knjigami v mp3 obliki. Kar 35 

(41%) anketiranih od 85 je z zvočnimi knjigami v mp3 obliki zelo zadovoljnih, 31 (37%) 

je zadovoljnih, 2 (2%) pa sta nezadovoljna. 17 (20%) anketiranih te storitve ne uporablja 

oz. je ne pozna (slika 6). 

 

 

 

Slika 6: Zadovoljstvo z zvočnimi knjigami v mp3 

 
Nato sem  spraševala, kako so zadovoljni z zvočnimi knjigami na kasetah. Pri tem 

vprašanju sem pričakovala največ odgovorov ne poznam/ne uporabljam, saj bo kasete 

kmalu nadomestila druga tehnologija oziroma drugi formati. Kar 46 (54%) anketiranih je 

zapisalo, da zvočnih knjig na kasetah ne uporabljajo oz. ne poznajo, 30 (35%) anketiranih 

je z njimi zadovoljnih, 6 (7%) je zelo zadovoljnih, 3 (4%) pa so nezadovoljni (Slika 7). Pri 

tem vprašanju je potrebno upoštevati, da gredo kasete počasi iz izposoje, saj so jih 

nadomestili drugi formati. Uporabljajo jih predvsem starejši, ker so zelo enostavne za 

uporabo.  
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Slika 7: Zadovoljstvo z zvočnimi knjigami na kasetah 

Spraševala sem  tudi, kako so zadovoljni z učbeniki v mp3 obliki ali pa na kasetah. 

Tudi tukaj je odgovor pričakovan, saj na anketo ni odgovarjalo veliko učencev, dijakov in 

študentov, ki največ uporabljajo to storitev. Kar 69 (81%) anketiranih ne uporablja oz. ne 

pozna učbenikov v mp3 zapisku ali na kasetah. 12 (14%) anketiranih je s storitvijo 

zadovoljnih, 3 (4%) je zadovoljnih, 1 (1%)  pa ni zadovoljen (Slika 8).  

 

 

Slika 8: Zadovoljstvo z učbeniki v mp3 in na kasetah 
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pomočjo brajeve vrstice. Kar 74 (87%) anketiranih od 85 ne uporablja oz. ne pozna knjig v 

brajici. Trije (4%) anketirani so s to storitvijo zelo zadovoljni, 6 (7%) je zadovoljnih, 2 

(2%) pa sta nezadovoljna (Slika 9). 
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Slika 9: Zadovoljstvo s knjigami v brajici 

 

Spraševala sem tudi, kako so zadovoljni s storitvijo elektronskega informacijskega 

sistema (EIS). Ker sem ankete poslala po elektronski pošti, sem tu pričakovala največ 

pozitivnih odgovorov. Preko EISa si lahko člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne  

gradivo zagotovijo, kadarkoli si to ţelijo. Vse, kar potrebujejo, je nekaj računalniškega 

znanja ter uporabniško ime in geslo za dostop. 20 (24%) anketiranih je z elektronskim 

informacijskim sistemom zelo zadovoljnih, 37 (44%) pa zadovoljnih. 3 (3%) anketirani 

pravijo, da so z EISom nezadovoljni, 25 (29%) anketiranih pa ga ne pozna oz. ga ne 

uporablja (slika 10). 

 

 

 

Slika 10: Zadovoljstvo z elektronskim informacijskim sistemom (EIS) 
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kvaliteto zvočnih časopisov, sem jih v anketi priključila h Knjiţnici in fonoteki Minka 

Skaberne.  

Kot sem v tej nalogi ţe omenila, izhaja posebna oblika zvočnega časopisa. Kar 57 (67%) 

anketiranih od 85, pravi da te storitve ne pozna oz. je ne uporablja. 5 (6%) anketiranih s 

storitvijo zvočnega časopisa ni zadovoljnih. Zelo zadovoljenih je 9 (11%) anketiranih, 14 

(16%) pa je zadovoljnih (slika 11). 

 

 

Slika 11: Zadovoljstvo s časopisom v zvoku 

Govorila sem tudi o časopisih, ki izhajajo v brajici. Ker je izposoja knjig v brajici 

zelo majhna, sem predvidevala, da je tako tudi pri časopisu v brajici. 70 ali 83% 

anketiranih ne pozna oz. ne uporablja storitve časopisa v brajici. 2 (2%) anketiranca sta s 

storitvijo zelo zadovoljna, 12 (14%) je zadovoljnih, eden pa je nezadovoljen (slika 12). 

 

Slika 12: Zadovoljstvo s časopisom v brajici 
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Slepim in slabovidnim je na voljo tudi časopis v povečanem tisku. Tudi tukaj kar 

66 ali 78% anketiranih od 85 pravi, da časopisa v povečanem tisku ne uporablja oz. ga ne 

pozna. 6 (7%) anketiranih pravi, da so z zvočnim časopisom zelo zadovoljni, 10 (12%) 

anketiranih je zadovoljnih, trije pa so niso zadovoljni (slika 13). 

 

Slika 13: Zadovoljstvo s časopisom v povečanem tisku 

 

Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne vsako leto junija organizira tekmovanje v 

pisanju in branju brajice. V sklopu zadovoljstva s storitvami me je zato tudi zanimalo, kako 

so zadovoljni s tekmovanjem v brajici. Udeleţba na  tekmovanju je vsako leto zelo majhna. 

80 oz. 94% od 85 anketiranih se tekmovanja ne udeleţuje oz. ga ne pozna. 4 anketirani so s 

tekmovanjem zadovoljni, eden pa ni zadovoljen. Eden od anketiranih je zapisal, da se 

tekmovanja udeleţi, vendar ne kot tekmovalec, temveč kot član  komisije. 

 

 

Deveto vprašanje je bilo zopet sestavljeno iz osmih podvprašanj. Zanimalo me je, 

kako pogosto uporabljajo storitve knjižnice ZDSSS. Izbirali so lahko med dnevno, 

tedensko, mesečno, letno in med ne uporabljam. 

Najprej me je zanimalo, kako pogosto uporabljajo zvočne knjige v mp3 zapisu. 13 oz. 15% 

anketiranih uporablja zvočne knjige v mp3 zapisu dnevno, 20 (24%) tedensko, 26 (31%) 

mesečno ter 8 (9%) letno. 18 (21%) anketiranih pravi, da zvočnih knjig v mp3 zapisu ne 

uporablja (slika 14).  
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Slika 14: Uporaba zvočnih knjig v mp3 

 

Nato me je zanimalo, kako pogosto se še vedno uporabljajo zvočne knjige na 

kasetah, glede na to, da jih bodo počasi nadomestili drugi zapisi. Odgovor je bil 

pričakovan. Vprašani dnevno ne uporabljajo kaset. Samo še 5 ali 6% anketiranih uporablja 

zvočne knjige na kasetah tedensko, 19 (22%) anketiranih mesečno ter 12 (14%) letno. Kar 

49 oz. 58% anketiranih od 85 zvočnih knjig na kasetah ne uporablja več (slika 15). 

Predvidevam, da so jih nadomestili z drugimi zapisi. 

 

 

Slika 15: Uporaba zvočnih knjig na kasetah 

 

Zanimalo me je tudi, kako pogosto uporabljajo učbenike v mp3 zapisu ali na 
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populaciji (študenti, dijaki, učenci). Po pričakovanjih kar 70 ali 83% od 85 anketiranih ne 

uporablja učbenikov v mp3 zapisu ali na kasetah. 2 (2%) anketirana uporabljata učbenike 

dnevno, 2 (2%)  tedensko, 7 (8%)  mesečno in 4 (5%)  anketirani letno (slika 16). 
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Slika 16: Uporaba učbenikov v mp3 ali na kasetah 

 

Ker izposoja brajevih knjig upada, me je zanimalo, kako pogosto jih uporabljajo 

anketirani. Pri tem odgovoru lahko odštejemo 45 anketiranih, saj so se opredelili za 

slabovidne, ti pa načeloma ne obvladajo brajice. Rezultati so kljub temu zaskrbljujoči.  

Trije oz. 4% anketirani uporabljajo brajico dnevno, dva (2%) tedensko, štirje (5%) 

mesečno in eden letno. Če odštejem slabovidne, ostane še vedno 30 slepih, ki ne 

uporabljajo tiskanih knjig v brajici (slika 17). 

 

Slika 17: Uporaba brajevih knjig 
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11 oz. 13% anketiranih uporablja EIS dnevno, 20 (24%) tedensko, 14 (16%) mesečno in 11 

(13%) anketiranih se ga posluţuje letno. 29 (34%) anketiranih EISa ne uporablja (slika 18). 
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Slika 18: Uporaba EISa 

 

Spraševala sem jih tudi, kako pogosto uporabljajo zvočni časopis. Pri sestavljanju 

ankete pomotoma nisem upoštevala, da eden od časopisov izhaja dvakrat mesečno.  

56 ali 66% anketiranih je napisalo, da zvočnega časopisa ne uporablja. Pri tem podatku je 

potrebno upoštevati slabovidne, saj niso vsi naročniki zvočnega časopisa. 7 (8%) 

anketiranih posluša zvočni časopis tedensko, 17 (20%) mesečno in 5 anketiranih letno 

(slika 19). 

 

Slika 19: Uporaba zvočnega časopisa 

 

Zanimalo me je tudi, kako pogosto uporabljajo časopis v brajici. Tudi tukaj je 

potrebno upoštevati dejstvo, da je časopis namenjen slepim osebam.  

Kar 70 oz. 82% anketiranih (slepih in slabovidnih) pravi, da časopisa v brajici ne 

uporabljajo. 3 (4%) anketirani uporabljajo časopis tedensko, 10 (12%) mesečno in 2 

anketirana letno (slika 20). 
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Slika 20: Uporaba časopisa v brajici 

 

Če je bil prejšnji časopis namenjen slepim, pa je časopis v povečanem tisku 

namenjen slabovidnim. 

Tudi tukaj kar 66 ali 77% anketiranih (slepih in slabovidnih) pravi, da ne uporabljajo 

časopisa v povečanem tisku. Iz tega odgovora bi lahko izločili 40 anketiranih, saj so se na 

začetku ankete opredelili za slepe. 5 (6%) anketiranih pravi, da časopis v povečanem tisku 

uporabljajo tedensko, 10 (12%) anketiranih ga uporablja mesečno, štirje (5%) anketirani pa 

letno (slika 21). 

 

Slika 21: Uporaba časopisa v povečanem tisku 
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razgledanost, poglabljanje znanja, krajšanje časa, izobraţevanje, stik s pisano besedo, 

popestritev in zapolnitev deţevnih dni. Kar nekaj anketiranih je napisalo, da jim je 

knjiţnica v veliko pomoč pri šolanju, saj zanje prilagaja gradivo. Zanimivo je, da so do 

enakih ugotovitev prišli tudi pri raziskavi, ki jo je leta 2012 v Veliki Britaniji izdelala 

RNIB. 

Nekdo je napisal, da je bilo branje literarnih del zanj vedno ena najpomembnejših 

dejavnosti. Ko mu je izguba vida to onemogočila, ni zlahka presedlal na zvočne knjige, 

predvsem pa je bilo to  daleč od tistega, kar lahko človeku pomeni samostojno branje. Pa 

vendar je to eden izmed pomembnih stikov s kulturo, z zakladnico človekovega duha in 

tudi način preţivljanja prostega časa. Kljub izredno zoţenemu izboru razpoloţljivih 

naslovov in vsem slabostim, ki so povezane z interpretacijo in glasom bralca zvočne 

knjige, to vendar ostane edina kolikor toliko normalna moţnost, da tudi ob opešanem vidu 

pridemo do literarnih uţitkov, pa naj so še tako okrnjeni.  

Našla se je tudi oseba, ki je napisala, da bi mu ob boljši izbiri storitve pomenile veliko, 

tako pa so te storitve  samo izhod v sili! Tako sedaj bolj računa na običajno knjiţnično 

ponudbo elektronskih knjig. 

Anketiranci tudi pravijo, da jim knjiţnica pomeni okno v svet informacij. Presenečena sem 

bila, ko je nekdo napisal, da mu te storitve pomenijo ţivljenje, da brez knjige ne more 

ţiveti ter da bi bil zares slep, če teh storitev ne bi bilo.  

 

Nato me je v enajstem vprašanju zanimalo, kaj jih moti pri storitvah, ki jih izvaja 

Knjižnica ZDSSS. Odgovore sem razdelila v tri sklope – EIS, časopisi in knjiţnica. 

Mnenj o EISu ni bilo veliko. Napisali so, da je nepregleden, da je razvrščanje po abecedi 

slabo ter da bi gradivo, ki je namenjeno slabovidnim, vsebovalo tudi slike.  

Nekdo je napisal, da ga pri časopisu v povečanem tisku moti, ker nima slik, saj bi si 

slabovidne osebe stvari laţje predstavljale ter da je zvočnem časopisu in povečanem tisku 

premajhna pestrost in aktualnost člankov. Ţelijo si tudi več revij, ki bi bile prebrane v 

zvočni obliki (Mladina, Global…), zelo dobrodošlo bi bilo, če bi bile dostopne tudi v e – 

obliki (docx, epub, xml). 

Najbolj so se anketiranci razpisali o storitvah same knjiţnice. Nekdo je zapisal, da je 

najbolj moteč okrnjen izbor literarnih del, motijo pa ga tudi detajli, kot so tehnične teţave 

in napake, ki so slišane v posnetku, slabo branje, slaba in napačna izgovarjava  besed, imen 

in citatov v tujem jeziku. Kar nekaj anketiranih je omenilo slabo branje. Moti jih 

monotonost, barva glasu, izgovarjava, hitrost branja. Predlagajo izobraţevanje za bralce. 
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Anketirane motijo tudi kasete, škatle in zgoščenke, ki so včasih poškodovane. Omenili so 

tudi, da je na policah premalo dramatike, poezije in sodobne knjiţevnosti. Nekatere knjige 

na kasetah niso kvalitetno pretvorjene v digitalni zapis. Ţelijo si, da bi se redno objavljale 

novosti, ki se  pojavijo na slovenskem knjiţnem trgu, da bi bil izbor aţuren. Moti jih tudi 

aţurnost pri izposoji rezerviranega gradiva ter da knjiţnica mesečno ne objavi seznama 

novih knjig (novitet). Nekdo je zapisal, da meni, da bi bile te storitve koristne tudi za tiste, 

ki uradno niso slabovidni. Zato bi morala imeti Knjiţnica ZDSSS status splošne knjiţnice 

in bi se vanjo lahko vključil vsakdo, ob tem da bi za slepe in slabovidne veljala niţja cena 

kot za ljudi z zdravim vidom. S tem bi knjiţnica prišla do dodatnih sredstev in bi lahko v 

zvočno obliko predelali še več knjig oziroma bi lahko angaţirali boljše bralce. 

 

V dvanajstem vprašanju me je zanimalo, katere storitve bi si še želeli, da jih 

Knjižnica ZDSSS  izvaja. Kar nekaj anketiranih je napisalo, da knjiţnica zadovolji vse 

njihove potrebe, nekateri pa so napisali, da ne vedo, kaj bi lahko še dodali. 

Nekdo je predlagal, da bi bilo lahko elektronsko gradivo v takem programu, da bi si tisti, ki 

bolje vidijo, lahko ogledali še slike. Pri iskanju knjig na internetu bi lahko dodali med 

obstoječe metapodatke še ime bralca – dostikrat kakovost branja vpliva na vtis o knjigi. 

Anketiranci so podali kar nekaj predlogov za časopise. Ţelijo več poljudnoznanstvenih 

revij, branje celotnih revij, več aktualnih tem o zdravju ter vključenost reportaţ in 

intervjujev v zvočni časopis. 

V knjiţnici si ţelijo imeti knjige v daisy zapisu ter elektronske knjige, ki bi bile dostopne 

tudi preko bralnikov (epup, mobi). Anketiranka je izrazila ţeljo po večjem naboru poezije 

in dramatike. Podali so predlog o izposoji knjig za otroke, predvsem tipanke, slikanice v 

brajici in črnem tisku. Slepi in slabovidni člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne si 

ţelijo večje informiranosti članov o  na novo izdanih knjigah v knjiţnici, kot tudi katalog 

gradiva v govorni obliki. 

 

Nato me je zanimalo, kako slepi in slabovidni uporabljajo storitve slovenskimi 

splošnimi knjiţnicami. Najprej me je zanimalo, ali so poleg Knjižnice ZDSSS člani še 

katere druge knjižnice ter katere. 29 oz. 34% anketiranih je odgovorilo, da so poleg 

Knjiţnice ZDSSS člani tudi v drugih knjiţnicah, 56  oz. 66% anketiranih pa je odgovorilo 

negativno (slika 22). 
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Slika 22: Članstvo v drugi knjiţnici 

 

Največ anketiranih (16) je napisalo, da so člani Mestne knjiţnice Ljubljana oz. 

njenih enot. Omenili so še članstvo v Knjiţnici Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Knjiţnici 

Ivana Potrča na Ptuju, Občinski knjiţnici na Jesenicah, Knjiţnici Mirana Jarca v Novem 

mestu, Osrednji splošni knjiţnici Celje, Valvasorjevi knjiţnici Krško, Knjiţnici Breţice, 

Splošni knjiţnici Ajdovščina, Splošni knjiţnici Kočevje ter v Knjiţnici Ivana Tavčarja 

Škofja Loka. V druge knjiţnice so vključeni tudi zaradi šolskih in študijskih obveznosti. 

Anketirani so člani knjiţnic na Ekonomski fakulteti, Fakulteti za druţbene vede, Filozofski 

fakulteti, Univerzitetne knjiţnice  Maribor ter v knjiţnici Šolskega centra v Ljubljani.  

Trije anketirani so tudi člani Knjiţnice za slepe in slabovidne v Zagrebu, eden pa v 

Beogradu. En anketiranec je član nemške zvočne knjiţnice. Ena anketiranka si naroča 

knjige v brajici ter zvočne knjige v knjiţnici ONA – Oeuvre national des aveugles 

(Belgija), druga pa v NLB – Norsk Lyd-og blindeskrift bibliotek (Norveška). 

Zanimalo me je tudi, kako pogosto obiskujejo te knjižnice. Največ anketiranih je napisalo, 

da obiskujejo knjiţnico mesečno, nekaj jih je napisalo občasno oz enkrat na leto. Nekdo je 

napisal, da je obisk knjiţnice odvisen od študijski potreb. 

 

V sklopu teh vprašanj me je zanimalo še, katere storitve uporabljajo. 

Slepi in slabovidni si v ostalih knjiţnicah najpogosteje izposojajo otroške knjige, 

glasbo in filme. Aktualna je tudi izposojevalnica igrač. Nekateri hodijo v knjiţnico zaradi 

uporabe računalnika in interneta. Anketirana si izposoja poezijo, ki ji jo nato bliţnji 

prebirajo. Obiskujejo tudi prireditve, razstave ter borzo znanja. Predvsem za študente je 

pomembna izposoja učbenikov. Nekaj anketiranih pa si izposoja tudi knjige v povečanem 

tisku. Anketiranka, ki sodeluje s knjiţnico za slepe na Norveškem, je napisala, da si od tam 
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naroča zvočne knjige na zgoščenkah, nekatere knjige si izposodi preko spleta, občasno pa 

naroči na dom tudi kakšno brajevo knjigo. Naročena je na mesečne novele v brajevih 

klubih novel tako za odrasle kot za mladino. Prav tako je naročena na e-poštne informacije 

o njihovi izdaji knjig iz področij literature, ki jo zanimajo (zgodovina, Norveška, šport, 

pop, rock, grozljivke, kriminalke…), prav tako prejema tudi mesečni katalog izdanih knjig 

v tamkajšnji knjiţnici. 

 

Zanimalo me je tudi zadovoljstvo članov s storitvami, ki jih te knjiţnice izvajajo za 

slepe in slabovidne. 

Nekdo je zapisal, da ima knjiţnica, ki jo obiskuje, povečevalo, ki ga on ne potrebuje, se pa 

sprašuje, koliko drugih obiskovalcev  koristi ta pripomoček. Anketirani je napisal, da 

knjiţnica razen knjig z večjim tiskom drugega nima in da po njegovem mnenju nima 

posebnih storitev za slepe in slabovidne. Všeč jim je, da se s knjiţničarji lahko dogovorijo 

o moţnostih izposoje večje količine knjig ter z daljšim rokom izposoje. V Univerzitetni 

knjiţnici Maribor imajo poseben kotiček, v katerem je računalnik, ki ima prilagojeno 

programsko opremo za slepe in slabovidne. 

Všeč mi je bilo, ko so anketirani napisali, da zaradi redkega obiska ne morejo podati 

objektivnega mnenja. Nekdo  je napisal, da je Knjiţnica ZDSSS bogato zaloţena in  si ne 

predstavlja, da bi bila katera druga knjiţnica bolje. Je pa prav, da je v knjiţnicah vsaj nekaj 

gradiva za slepe in slabovidne – zaradi promocije invalidnosti. 

 

V sedemnajstem vprašanju sem se osredotočila samo na splošne knjiţnice. 

Zanimalo me je, kako uspešne so po njihovem mnenju splošne knjižnice pri zagotavljanju 

knjižničnih storitev za slepe in slabovidne. Mnenja so bila zelo deljena. 

Kar nekaj anketiranih je napisalo, da s tem področjem nima izkušenj oziroma ga ne pozna 

dovolj, da bi lahko dajali mnenja. Nekaj jih je napisalo, da knjiţnice niso uspešne, saj ne 

obvladajo niti dela s slepimi in slabovidnimi osebami, poleg tega jim nimajo ničesar 

ponuditi. Anketiranec je zapisal, da se je ţelel vpisati v splošno knjiţnico, vendar bi potem 

potreboval lastnega bralca, ki bi mu knjige bral, poleg tega bi jih teţko vrnil v roku. 

Anketirani so v anketo zapisali tudi nekaj pozitivnih mnenj. Nekatere knjiţnice so 

opremljene s povečevali in potrebno programsko opremo. Nek anketirani je pred časom 

obiskal Pretnarjevo spominsko sobo v trţiški knjiţnici. Pravi, da se je navdušenje 

bibliotekarja preneslo tudi nanj. Neposredni kontakt z bibliotekarjem je lahko večjega 

pomena, kot pa sama izbira. Nekdo je napisal, da se stvari spreminjajo in  da je precej 
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zaposlenih po knjiţnicah seznanjenih s problematiko slepih in slabovidnih. Potrebnih bo še 

veliko sprememb in prilagajanja. Menijo tudi, da ni potrebe, da bi splošne knjiţnice 

pokrivale potrebe slepih in slabovidnih, saj imajo zato Knjiţnico in fonoteko Minka 

Skaberne.  

 

Čisto na koncu ankete sem v osemnajstem vprašanju spraševala, kaj bi se po 

njihovem mnenju lahko spremenilo pri zagotavljanju knjiţničnih potreb za slepe in 

slabovidne v splošnih knjiţnicah. Mnenja so bila zopet deljena. 

Nekaj anketiranih je ostalo neopredeljenih. Nekdo je zapisal, da bi morali slepi in 

slabovidni večkrat obiskati splošne knjiţnice, da bi se zaposleni seznanili s slepoto in 

slabovidnostjo. Za zaposlene v knjiţnicah predlagajo usposabljanje za delo z ljudmi z 

motnjami branja in drugimi invalidi. Kar nekaj anketiranih predlaga sodelovanje med 

Knjiţnico ZDSSS in ostalimi knjiţnicami. Splošne knjiţnice bi lahko svetovale oz. 

priporočile Knjiţnici ZDSSS, katere knjige so kvalitetne in bi se nato pretvorile v zvok ter 

brajico.  

Na koncu je nekdo še napisal, da bi se moralo najprej spremeniti samo osveščanje slepih in 

slabovidnih oseb, predvsem tistih, ki vid izgubijo kasneje. Malokdo ve, da knjiţnica sploh 

obstaja. Nihče jim ne pove osnovnih informacij, da bi lahko normalno zaţiveli naprej. 
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7.2 SPLOŠNE KNJIŢNICE 

V metodologiji sem omenila, da je bila spletna anketa dvakrat poslana na 56 

elektronskih naslovov splošnih knjiţnic. Spletno anketo je izpolnilo 27 zaposlenih v 

slovenskih splošnih knjiţnicah, kar predstavlja 48%,  in sicer: Knjiţnica Sevnica, Mestna 

knjiţnica Piran, Ljudska knjiţnica Metlika, Cankarjeva knjiţnica Vrhnika, Knjiţnica dr. 

Toneta Pretnarja Trţič, Knjiţnica Medvode, Knjiţnica Litija, Knjiţnica Dravograd, 

Knjiţnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Občinska knjiţnica Jesenice, Knjiţnica Mirana 

Jarca Novo mesto, Matična knjiţnica Kamnik, Knjiţnica Breţice, Knjiţnica Črnomelj, 

Koroška osrednja knjiţnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, Mariborska knjiţnica, 

Splošna knjiţnica Ljutomer, Knjiţnica Pavla Golie Trebnje,  Knjiţnica Ksaverja Meška 

Slovenj Gradec, Knjiţnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, Knjiţnica Ivana Tavčarja Škofja 

Loka, Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec, Mestna knjiţnica Kranj, Knjiţnica Lenart, 

Mestna knjiţnica Grosuplje, Valvasorjeva knjiţnica Krško in Knjiţnica Laško. 

 

V drugem vprašanju sem  spraševala, ali ima njihova knjižnica slepe člane. Enajst 

(41%) zaposlenih je odgovorilo pritrdilo, šestnajst (59%) pa negativno (slika 23). 

 

Slika 23: Število slepih članov 

 

V tretjem vprašanju sem  spraševala, ali ima njihova knjižnica slabovidne člane. Kar 

devetnajst (70%)  zaposlenih v splošnih knjiţnicah je odgovorilo pritrdilno, osem (30%)  

pa negativno (Slika 24). 
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Slika 24: Število slabovidnih članov 

 

V nadaljevanju sem  spraševala, kakšna je ocena števila slepih in slabovidnih članov v 

njihovih knjiţnicah. Odgovori o slepih članih so si bili zelo podobni, o slabovidnih pa so se 

razlikovali. V anketi so opozorili, da natančnega podatka, koliko takih oseb je vpisanih v 

knjiţnico, ne vedo, saj jim program ne omogoča, da bi lahko zabeleţili ta podatek, zato so 

v odgovore napisali njihove pribliţne ocene. Tu je potrebno omeniti Zakon o 

knjiţničarstvu ter Etični kodeks slovenskih knjiţničarjev, ki ne dovoljujeta zbiranja 

podatkov o uporabnikih. 

Število slepih članov se giblje med 1 in 5. Pri slabovidnih članih se številka giblje med 5 in 

15. V eni izmed od knjiţnic so zapisali, da imajo slabovidnih članov okrog 200, vendar so 

to predvsem starejši (starostniki); slabovidnih, ki imajo poškodovan vid zaradi drugih 

razlogov ne beleţijo. V eni izmed koroških knjiţnic so zapisali, da slepi in slabovidni niso 

njihovi člani, da pa imata na Koroškem dve knjiţnici opremo namenjeno slabovidnim. 

Tiste, ki se zanimajo za storitve, napotijo v ti dve knjiţnici ali pa kar v knjiţnico ZDSSS. 

Samo povpraševanje je zelo redko.  

 

V naslednjem vprašanju sem spraševala, kako pogosto jih obiščejo slepi in 

slabovidni člani.  Izbirali so lahko med ponujenimi moţnostmi dnevno, tedensko, mesečno, 

redko in nikoli. 
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Slika 25: Obisk slepih članov 

 

V eni izmed knjiţnic je zaposlena zapisala, da jih slepi člani obiščejo tedensko. Tri 

knjiţnice so izbrale moţnost mesečno. Trinajst knjiţnic slepi obiščejo redko, deset pa 

nikoli (slika 25). 

 

Slika 26: Obisk slabovidnih članov 

 

Tudi pri tem vprašanju predvidevam, da so knjiţnice pod slabovidne člane štele 

tudi starejše ljudi, ki slabše vidijo. Eno izmed vprašanih knjiţnic tako obiščejo slabovidni 

člani dnevno. Tedenski obisk slabovidnih imajo v treh splošnih knjiţnicah, mesečni pa v 

osmih. Enajst splošnih knjiţnic pravi, da jih slabovidni obiščejo zelo redko, štiri pa, da 

nikoli (slika 26). 

 

V nadaljevanju sem  v odprtem vprašanju spraševala, katere storitve izvajajo za 

slepe uporabnike. Deset anketiranih knjiţnic za slepe ne izvaja nobenih storitev. V osmih 

1 
3 

13 

10 
tedensko

mesečno

redko

nikoli

1 
3 

8 

11 

4 dnevno

tedensko

mesečno

redko

nikoli



ČERNE, K. Knjiţnične storitve za slepe in slabovidne. Mag. delo 

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013                        58 

knjiţnicah pravijo, da imajo za slepe na voljo nekaj knjig v brajici ter zvočne knjige. 

Nekatere omogočajo dostavo gradiva na dom, izvajajo različne prireditve, izvajajo glasno 

branje besedil iz časnikov ter omogočajo brezplačno uporabo računalnikov z moţnostjo 

uporabe programov za povečanje slike (Dolphin)  in govorca. 

V Knjiţnici dr. Toneta Pretnarja Trţič izvajajo enkrat mesečno srečanje članov društva 

slepih in slabovidnih, tedensko pa naročajo v Knjiţnici ZDSSS gradivo za njihovo članico. 

V Knjiţnici Mirana Jarca Novo mesto imajo od leta 2012 na ţeljo njihovih slepih 

uporabnikov studio za snemanje zvočnih knjig Trenutno imajo posnetih pet naslovov 

različnega gradiva (poezija, stroka, leposlovje). V Mariborski knjiţnici so zapisali, da so 

njihove dejavnosti namenjene tako slepim kot slabovidnim. Zanje izvajajo pravljične ure 

za odrasle, ponujajo jim zvočne knjige, v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in 

slabovidnih Maribor se dogovarjajo za izvedbo prireditev v knjiţnici, pri čemer sodelujejo 

tudi njihovi člani. Pripravljajo bralne ure, poizkušajo jih enakovredno vključiti v vse 

njihove storitve. Zanje pripravljajo vodnik po prireditvah v prilagojenem formatu, mesečno 

jih obveščajo o prireditvah, vsebinsko in tehnično so prilagodili tudi spletno stran. 

 

Spraševala sem tudi, katere storitve izvajajo za slabovidne člane. V petih splošnih 

knjiţnicah so zapisali, da za slabovidne ne izvaja nobenih storitev. Ostali so zapisali, da 

imajo na voljo nekaj zvočnih knjig, posebej označeno gradivo (večji tisk), izvajajo bralne 

urice v domu starejših občanov, omogočajo izposojo elektronske lupe za slabovidne, 

dostava gradiva na dom, izposoja bralnikov e-knjig ter nabava gradiva z večjimi črkami. 

Nekatere knjiţnice imajo prilagojeno spletno stran. 

 

V sedmem vprašanju me je zanimalo, ali splošne knjiţnice sploh vedo, da obstaja 

knjiţnica za slepe in slabovidne, zato sem spraševala, ali poznajo Knjižnico Zveze društev 

slepih in slabovidnih Slovenije. 

Moram priznati, da sem bila nad odgovorom malo razočarana, saj samo šestnajst (59%) od 

sedemindvajsetih zaposlenih v splošnih knjiţnicah, sodelujočih v anketi ve, da obstaja 

knjiţnica, ki je namenjena slepim in slabovidnim. Enajst (41%) zaposlenih je odgovorilo 

negativno (slika 27).  
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Slika 27: Poznavanje Knjiţnice ZDSSS 

 

Ker nekatere splošne knjiţnice ne izvajajo nobenih storitev, ki bi bile namenjene 

slepim in slabovidnim, me je zanimalo, ali svoje člane napotijo v Knjižnico ZDSSS, kjer bi 

lahko prišli do ţelenega gradiva. 

 

 

Slika 28: Napotitev v Knjiţnico ZDSSS 

 

Kar v trinajstih (48%) slovenskih splošnih knjiţnicah zaposleni svojih članov ne 

napotijo do Knjiţnice ZDSSS. Deset (37%) zaposlenih v splošnih knjiţnic svoje člane 

napoti do Knjiţnice ZDSSS.  V štirih (15%) knjiţnicah so izbrali moţnost drugo ter 

zapisali: svojih članov ne napotimo v Knjiţnico ZDSSS, saj  mi zanje naročimo gradivo, v 

dveh knjiţnicah pravijo, da nimajo takih članov, v eni knjiţnici pa se zahvaljujejo za 

informacijo, ki jo bodo sedaj lahko uporabljali pri svojem delu (slika 28). 
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V zadnjem vprašanju sem  spraševala, ali sodelujejo s Knjižnico ZDSSS ter na 

kakšen način. 

 

Slika 29: Sodelovanje s Knjiţnico ZDSSS 

 

V štiriindvajsetih (89%) slovenskih splošnih knjiţnicah zaposleni ne sodeluje s Knjiţnico 

ZDSSS, v treh (11%)  knjiţnicah so napisali, da so ţe sodelovale oziroma še sodelujejo 

(slika 29). V eni izmed vprašanih knjiţnic naročajo gradivo za svojo uporabnico. V drugi 

knjiţnici so zapisali, da so se na njih obrnili, ko so se pripravljali na projekt snemalnega 

studia. Prijazno so jim nudili vse informacije. Knjiţnica ZDSSS jim je poslala svoj katalog 

zvočnih knjig, da se snemanje gradiva ne bi ponavljalo. V tretji knjiţnici pa so zapisali, da 

so pred leti navezali stike z ZDSSS, jih obiskali ter z njimi skupaj definirali vsebine in 

opremo, ki bi bila v knjiţnici potencialno zanimiva za slepe in slabovidne. Takrat so 

obiskali tudi Knjiţnico ZDSSS, si jo ogledali in se seznanili z njeno vlogo, statusom, 

načinom dela…  
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8 ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

Knjiţnice so nepogrešljive sodelavke posameznika in skupin v vsakdanjem 

ţivljenju. Vključujejo se v vseţivljenjsko učenje, razvijajo in utrjujejo bralno kulturo ter 

sodelujejo pri informacijskem opismenjevanju. Tudi osebe z zmanjšanimi bralnimi 

sposobnostmi imajo splošno pravico do informacij, izobraţevanja in kulture.  Potrebe 

slepih in slabovidnih oseb niso nič drugačne od videčih, je pa potrebno veliko več truda, da 

so njihove potrebe izpolnjene. Omenila sem, da hitra rast različnih digitalnih tehnologij 

slepim in slabovidnim omogoča nove načine dostopa do informacijskih virov ter zmanjšuje 

odvisnost od drugih. 

 Zelo pomembno je, kar so zapisali v svojem članku Starmanova, Juţnič in Ţagar 

(2011), ko pravijo, da morajo biti knjiţnice in informacijske storitve dostopne za vse 

uporabnike enako, kar pomeni, da jih je treba prilagajati različnim potrebam uporabnikov 

in moţnostim knjiţnice. To pa je seveda moţno le tedaj, ko ima bibliotekar primerno 

znanje o tem, kdo so ti uporabniki, kaj je zanje značilno, na kakšen način lahko nudi 

pomoč in kdaj nastopijo situacije, ko uporabnik to pomoč potrebuje. Znanje o načinih 

prilagajanja knjiţničnih in informacijskih storitev naj bi bibliotekar pridobil ţe med  

študijem, vendar je pri nas tega na ţalost zelo malo. Presenečena sem bila, ko mi je prof. 

Kruszewska v pogovoru povedala, da imajo na Poljskem v okviru študija bibliotekarstva 

na prvi stopnji predmet, ki pokriva knjiţnične storitve za osebe s posebnimi potrebami in je 

obvezen  za vse študente, na drugi stopnji pa se lahko specializirajo v tej smeri.  

Iz lastnih izkušenj lahko povem, da delo v knjiţnici s slepimi in slabovidnimi ni tako 

enostavno. Zaradi boljšega zagotavljanja potreb, ki jih imajo slepi in slabovidni, morajo 

bibliotekarji poznati njihove interese, saj jim le tako lahko uspešno ustreţejo. Slepi z 

bibliotekarjem hitro zgradijo nek osebni odnos. Včasih so lahko v knjiţnici v nekem 

trenutku edini, ki ga lahko oseba pokliče in to samo zato, da bo z nekom malce poklepetal. 

Delček vpogleda v ţivljenje slepih in slabovidni sem dobila tudi na delavnicah v okviru 

programa Mreţa spremljevalcev, ki ga izvaja ZDSSS . 

 V okviru magistrske naloge sem izvedla raziskavo, ki je bila sestavljena iz dveh 

delov. V prvemdelu so bili vključeni člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne, v 

drugem pa slovenske splošne knjiţnice. Pri pregledovanju predhodnih raziskav in člankov 

sem ugotovila, da je literature o temi, ki jo obravnavam, malo, kar je v svojih člankih 

potrdilo tudi nekaj tujih avtorjev. Ugotavljajo, da je na področju bibliotekarstva narejenih 
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malo raziskav, v katere bi bili vključeni slepi in slabovidni, osebe s posebnimi potrebami 

ter druge marginalne skupine  

Anketa, ki sem jo izvedla med člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne, je v nekaterih 

delih  zelo podobna raziskavi, ki jo je v letu 2012 izvedel RNIB. Glavna podobnost je, da 

imajo slepi in slabovidni branje za zabavo in uţitek, kar pa močno vpliva na kakovost 

njihovega ţivljenja. Najraje posegajo po zvočnih knjigah, vendar pri RNIB raje izbirajo 

format daisy, ki pa pri nas na ţalost še ni na voljo. Zanimivo je, da morajo pri RNIB za 

izposojo zvočnih knjig plačati prispevek, ostale storitve pa so jim na voljo brezplačno. 

V prvi hipotezi sem zapisala, da so člani Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne 

zadovoljni s storitvami, ki jih ta knjiţnica  ponuja. Pri vsej ponujenih storitvah (knjige v 

brajici, zvoku, EIS, različni časopisi) so člani knjiţnice izrazili pozitivno mnenje, zato 

lahko mojo hipotezo potrdim. Iz RNIB raziskave, kjer so se spraševali, kako branje vpliva 

na odrasle slepe in slabovidne, sem oblikovala drugo hipotezo, in sicer da branje pozitivno 

vpliva na ţivljenje slepih in slabovidnih. Pri analizi anket sem zelo hitro ugotovila, da so si 

odgovori anketiranih med seboj zelo podobni, prav tako so bili podobni raziskavi RNIB. 

Zapisali so, da jim branje pomeni sprostitev, razvedrilo, razgledanost, poglabljanje znanja, 

krajšanje časa, izobraţevanje ter popestritev in zapolnitev deţevnih dni. S temi odgovori 

lahko potrdim tudi drugo hipotezo, v kateri sem zapisala, da slepi in slabovidni menijo, da 

branje pozitivno vpliva na kakovost njihovega ţivljenja. 

Skupno vsem knjiţnicam za slepe in slabovidne (Velika Britanija, Poljska, Hrvaška in 

Slovenija) je, da člani zelo veliko berejo, najpogosteje so to zvočne knjige. V tujini imajo 

najraje format Daisy, v Sloveniji pa mp3. Ţalostno je, ker v vseh štirih drţavah zaradi nove 

tehnologije upada uporaba tiskanih brajevih knjig. Ker se vse več zanašajo na zvočne 

knjige in govoreče programe, postajajo nekateri slepi nepismeni, saj brajice ne znajo 

uporabljati.  

Vesela sem bila, ker so sodelujoči v anketi podali nekatere svoje predloge in povedali, kaj 

jih moti. Predloge sem posredovala naprej in nekateri so bili tudi ţe upoštevani, nekateri pa 

še bodo. Elektronski informacijski sistem bo dobil novo podobo, časopisu bodo dodali 

nove/dodatne revije, količina in kvaliteta knjig v knjiţnici pa je ţal omejena na denarna 

sredstva.  

 Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne se zelo trudi, da bi svojim članom 

omogočila dostop do knjig, ki so na voljo videčim. S pretvorbo knjig v dostopne tehnike se 

trudijo, da bi knjiţnični fond vseboval popularno gradivo za vse generacije in da svojim 

članom podajajo informacije za pomoč pri vseţivljenjskem učenju ali študiju in delu. 
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Pomembno je, da je celoten proces izposoje prilagojen slepim in slabovidnim. Omenila 

sem tudi, da mora imeti vsaka knjiţnica jasno napisan pravilnik. V tej knjiţnici so vsa 

pravila med osebjem in uporabniki dogovorjena ustno. Zaposleni v knjiţnici se zavedajo, 

da je napisan pravilnik zelo potreben in da bodo nekateri uporabniki potrebovali kar nekaj 

časa, da se bodo kljub neodobravanju naj privadili. 

Zanimivo je primerjati tri knjiţnice za slepe in slabovidne iz treh različnih drţav, ki 

sem jih v tem času imela priloţnost spoznati. Knjiţnične storitve v Sloveniji, na Hrvaškem 

in na Poljskem, ki so namenjene slepim in slabovidnim, so si zelo podobne oziroma v 

marsičem kar enake. Hrvaška in Poljska sta v tehnologiji ţe pred časom naredili korak 

naprej in sta prešli na format Daisy, Slovenija pa bo to storila  v prihajajočih mesecih.  

Menim pa, da je največja in najpomembnejša razlika med knjiţnicami  način 

financiranja oziroma ali ima knjiţnica redni in stalni vir prihodkov. Knjiţnice za slepe na 

Hrvaškem in na Poljskem s tem nimajo teţav, saj jim je uspelo urediti pravni status 

knjiţnice in s tem tudi reden vir prihodkov. Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne pa je 

odvisna od  uspešnosti na razpisih, ki jih razpišeta Ministrstvo za kulturo ter FIHO, s tem 

pa je reden vir prihodkov vsako leto negotov. Eden od ciljev, ki si ga je zadal projekt  

Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih moţnosti dostopa do publikacij slepim 

in slabovidnim ter osebam z motnjami branja je tudi, da bi se Knjiţnici in fonoteki Minka 

Skaberne uredil pravni status knjiţnice in s tem zagotovil redni vir financiranja. Med cilji 

projekta pa je tudi, da bi knjiţnica vzpostavila oziroma nadgradila infrastrukturo do 

dostopa knjiţnega gradiva in drugih publikacij v prilagojenih tehnikah. 

V drugem delu raziskave sem se obrnila na zaposlene v slovenskih splošnih 

knjiţnicah. Sodelovalo je 27 knjiţnic, kar predstavlja 48%. Rezultat je jasno pokazal, da 

zaposleni v splošnih knjiţnicah niso seznanjeni s knjiţnico, ki je namenjena slepim in 

slabovidnim. 

Slepe in slabovidne osebe so vpisane v splošne knjiţnice. V anketi so opozorili, da 

natančnega podatka, koliko takih oseb je vpisanih v knjiţnico, ne vedo, saj jim program 

zaradi varovanja osebnih podatkov ne omogoča, da bi lahko zabeleţili ta podatek.  

Tudi člane Knjiţnice in fonoteke Minka Skaberne sem spraševala o članstvu v 

drugih knjiţnicah in kakšno je njihovo mnenje o  teh. Podali so zanimive komentarje. Všeč 

mi je, ko jih je nekaj napisalo, da s tem področjem nimajo izkušenj oziroma ga ne poznajo 

dovolj, da bi lahko dajali mnenja. Nekaj jih je napisalo, da knjiţnice niso uspešne, saj ne 

obvladajo  dela s slepimi in slabovidnimi osebami, poleg tega jim nimajo ničesar  ponuditi.  
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Slepi in slabovidni si v splošnih knjiţnicah najpogosteje izposojajo otroške knjige, glasbo, 

filme in igrače. Včasih si izposodijo tudi kakšno knjigo, ki jo v knjiţnici za slepe ne 

najdejo in jim jo potem nekdo prebere. Obiskujejo tudi prireditve, razstave ter borzo 

znanja. 

V začetku magistrske naloge sem omenila raziskavo, ki jo je ob pomoči izvedla dr. 

Kodrič-Dačič (2010). Raziskovali so, kako imajo nekatere splošne knjiţnice poskrbljeno za 

gradivo, opremo, izobraţevanje, prireditve ter posebne storitve, ki so namenjene slepim in 

slabovidnim.  Knjiţnica in fonoteka Minka Skaberne je le ena izmed programov, ki jih 

izvaja ZDSSS, zato je njihova glavna naloga skrb za gradivo. Izobraţevanja, usposabljanja 

in prireditve potekajo v sodelovanju med ZDSSS in Medobčinskimi društvi po celotni 

Sloveniji. V knjiţnici imajo čitalniško mesto, ki je v uporabi zelo poredko, saj imajo 

njihovi člani lastno opremo, s katero si pomagajo v vsakdanjem ţivljenju.  

Tretje hipoteze, v kateri sem zapisala, da slepi ne obiskujejo slovenskih splošnih 

knjiţnic, ne moram čisto potrditi, zavreči pa tudi ne. Gradivo, ki bi bilo namenjeno samo 

slepim, imajo redke splošne knjiţnice, pa še to samo za vzorec. Malo je tudi takih, ki bi 

izvajali posebne storitve. Izpostavili so prireditve, glasno branje ter uporabo računalnika s 

prilagojeno programsko opremo. Slabovidnim omogočajo nekatere knjiţnice gradivo z 

večjimi črkami ter dostavo gradiva na dom. Za slepe in slabovidne osebe imajo od 

sodelujočih knjiţnic najbolje poskrbljeno v Knjiţnici dr. Toneta Pretnarja Trţič. 

Zadnja hipoteza se je nanašala na sodelovanje med splošnimi knjiţnicami in 

Knjiţnico in fonoteko Minka Skaberne, in sicer da knjiţnice med seboj ne sodelujejo. Tudi 

to hipotezo lahko potrdim, saj so le tri splošne knjiţnice napisale, da sodelujejo oziroma so 

sodelovale s Knjiţnico in fonoteko Minka Skaberne. Zakaj je tako, ne vem, upam pa, da se 

bo v prihodnje spremenilo na bolje. 

Tudi Creaserjeva, Davies in Wisdomova (2002) v svojem članku izpostavljajo 

večjo izmenjavo informacij med organizacijami, pomembno pa je tudi, da so knjiţnice 

seznanjene z dejavnostmi, ki zagotavljajo informacijske potrebe slepim in slabovidnim.  

Velika priloţnost za sodelovanje, ki je trenutno aktualna, je portal BIBLOS, ki je prva 

slovenska spletna knjiţnica pod okriljem Študentske zaloţbe. V testni fazi je sodelovala 

tudi ZDSSS. S predlogi, ki jih je podala, so knjige, ki so na portalu, postale dostopne tudi 

slepim in slabovidnim.  

Burnsova (2013) je zapisala, da je branje  čudovita stvar. Ne glede na to, v kakšnem 

formatu je knjiga, ali je tiskana, v brajici, avdio, elektronska ali digitalna, teţave pri branju 
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(tehnologija) niso ovira za to, da ne bi brali. Vsakdo lahko pri branju uporabi nadomestno 

obliko in ima s tem enake moţnosti branja kot ostali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Kdor bere knjige tako, kot prisluhne prijatelju, se mu bodo odprle in bodo  

postale njegove. Kar bere, bo ostalo pri njem in ga bo razveseljevalo in  

tolažilo, kot znajo samo prijatelji«. 

(Herman Hesse) 
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10 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETA 1 – KNJIŢNIČNE STORITVE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE 

Sem absolventka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na 

Filozofski fakulteti. Delam magistrsko nalogo z naslovom Knjiţnične storitve za slepe in 

slabovidne. V okviru le-te izvajam anketo. 

Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrske naloge.  

Izpolnjene ankete pošljite na katarina.cerne@gmail.com.  

Ţe vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 

Katarina Černe 

 

Najprej bi ţelela od vas nekaj demografskih podatkov, nato pa bodo sledila vprašanja o 

knjiţnici ZDSSS ter njenih storitvah. 

 

1. Spol 

a) moški 

b) ţenski 

 

2. Starost 

a) od 5 do 15 let 

b) od 16 do 25 let 

c) od 26 do 35 let 

d) od 36 do 45 let 

e) od 46 do 55 let 

f) od 56 do 65 let 

g) od 66 do 75 let 

h) nad 76 let 

 

3. Regija bivanja:  

a) Dolenjska 

b) Gorenjska 

c) Koroška 

d) Notranjska 

e) Osrednja Slovenija 

f) Prekmurje 

g) Primorska  

h) Štajerska 

 

4. Status 

a) slep 

b) slaboviden 
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5. Izobraţevalni / poklicni status 

a) učenec/učenka 

b) dijak/-inja 

c) študent/-ka 

d) zaposlen/-a  

e) nezaposlen/-a 

f) upokojenec/upokojenka 

 

6. Kako pridete do storitev, ki jih izvaja knjiţnica ZDSSS (moţnih več odgovorov)? 

a) obiščem knjiţnico 

b) tja pošljem prijatelje, sorodnike 

c) preko EISa 

d) preko Pošte Slovenije 

e) drugo: ___________________ 

 

7. Katere storitve knjiţnice ZDSSS uporabljate (moţnih več odgovorov)? 

a) izposoja zvočnih knjig v mp3 obliki 

b) izposoja zvočnih knjig na kasetah 

c) izposoja učbenikov v mp3 obliki ali na kasetah 

d) izposoja knjig v brajici 

e) izposoja preko EISa 

f) časopis v brajici  

g) časopis povečanem tisku 

h) časopis v zvoku 

i) tekmovanje v brajici 

 

8. Naslednje vprašanje je sestavljeno iz devetih (9) podvprašanj. Pri vsakem izberite 

eno trditev. 

Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih izvaja knjiţnica ZDSSS? 

 

Zvočne knjige v mp3 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Zvočne knjige na kasetah 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Učbeniki v mp3 ali na kasetah 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 
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Knjige v brajici 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Elektronski informacijski sistem (EIS) 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Časopis v zvoku 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Časopis v brajici 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Časopis v povečanem tisku 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

Tekmovanje v brajici 

a) zelo zadovoljen/a 

b) zadovoljen/a 

c) nisem zadovoljen/a 

d) ne uporabljam / ne poznam 

 

9. Naslednje vprašanje je sestavljeno iz osmih (8) podvprašanj. Pri vsakem izberite 

eno trditev. 

Kako pogosto uporabljate storitve knjiţnice ZDSSS? 

 

Zvočne knjige v mp3 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 
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Zvočne knjige na kasetah 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 

 

Učbeniki v mp3 ali na kasetah 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 

 

Knjige v brajici 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 

 

Elektronski informacijski sistem (EIS) 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 

 

Časopis v zvoku 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 

 

Časopis v brajici 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 

 

Časopis v povečanem tisku 

a) dnevno 

b) tedensko 

c) mesečno 

d) letno 

e) ne uporabljam 
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10. Kaj vam pomenijo storitve, ki jih ponuja knjiţnica ZDSSS? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Kaj vas moti pri storitvah, ki jih izvaja knjiţnica ZDSSS? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12. Katere storitve bi si ţeleli, da jih knjiţnica ZDSSS še izvaja? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

13. Ali ste poleg knjiţnice ZDSSS član/ica še katere druge knjiţnice? 

a) ne 

b) da 

Katere: _______________________________________________________ 

 

14. Če ste vpisani v druge knjiţnice, kako pogosto jih obiskujete? 

___________________________________________________________________ 

 

15. Katere storitve uporabljate? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

16. Kako ste zadovoljni s storitvami, ki jih knjiţnica, v katero ste še vpisani, izvaja za 

slepe in slabovidne? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

17. Kako uspešne so po vašem mnenju splošne knjiţnice pri zagotavljanju knjiţničnih 

storitev za slepe in slabovidne? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

18. Kaj bi se po vašem mnenju lahko spremenilo? 

_________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: ANKETA 2 – KNJIŢNIČNE STORITVE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE – 

SPLOŠNE KNJIŢNICE 

Sem absolventka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na 

Filozofski fakulteti. Delam magistrsko nalogo z naslovom Knjiţnične storitve za slepe in 

slabovidne. V okviru le-te izvajam kratko anketo. 

Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni izključno za potrebe magistrske naloge.  

Ţe vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 

Katarina Černe 

 

1. Knjiţnica (naziv): ________________________________________ 

 

2. Ali ima vaša knjiţnica slepe in slabovidne člane? 

 

 da ne 

slepi   

slabovidni   

 

3. Kakšna je ocena števila članov 

 

 št. članov 

slepi  

slabovidni  

 

4. Kako pogosto vašo knjiţnico obiščejo slepi in slabovidni? 

 

 dnevno tedensko mesečno redko nikoli 

slepi      

slabovidni      

 

5. Katere storitve izvajate za slepe uporabnike? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Katere storitve izvajate za slabovidne uporabnike? 
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_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

7. Ali poznate Knjiţnico Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS)? 

a) da 

b) ne  

 

8. Ali svoje člane napotite v knjiţnico ZDSSS? 

a) da 

b) ne 

c) drugo: ______________________________ 

 

9. Ali sodelujete s knjiţnico ZDSSS? 

a) ne 

b) da 

 

Na kakšen način: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Izjava o avtorstvu 

 

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo in da so uporabljeni viri in 

literatura korektno navedeni. 

 

    

 

 

V Ljubljani, 2. decembra 2013     Katarina Černe 

 

 

  



ČERNE, K. Knjiţnične storitve za slepe in slabovidne. Mag. delo 

Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2013                        77 

Izjava študenta / študentke 

 

 

Spodaj podpisani/a    ______ Katarina Černe __________  izjavljam, da je besedilo 

magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno in 

 

dovoljujem / ne dovoljujem (ustrezno obkroži) 

 

objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 

 

 

 

Datum: 2. december 2013 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava knjiţnice 

 

Potrjujemo, da je elektronska oblika magistrskega dela istovetna tiskani. 

 

Za knjiţnico:       Ţig: 


