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1.1.1. Konceptualna izhodišča in identifikacija potencialne populacije  

 

Konceptualna izhodišča in slovar pojmov  

  

Raziskava o potencialnih uporabnikih knjižnice za ljudi z okvaro vida in za ljudi z oviro 

na področju branja ima namen analizirati obstoječe bralne vzorce ljudi z različnimi 

stopnjami senzornih ovir in ovir na področju branja, njihove potrebe in želje v zvezi s 

knjižnico in dostopanjem do bralnega gradiva. Osredotoča se na dva parametra, ki naj 

bosta v pomoč prihodnjemu načrtovanju knjižničnih uslug v Sloveniji: na senzorno 

oviro kot medicinsko dejstvo in na oviro na področju branja kot socialno dejstvo. Prvi 

parameter je medicinski, saj je določen z relativno objektivnim merjenjem ocene 

ostankov vida med ljudmi s senzornimi ovirami, ki imajo lahko eno samo oviro ali pa 

imajo večkratne ovire, kot so tim. »posebne potrebe« pri otrocih, cerebralna praraliza, 

disleksija, večkratne ovire in diagnoze, in ovire, ki so posledica staranja. Medicinski 

parameter je utemeljen na medicinski diagnozi slep, slaboviden in tim. ostanek vida, 

pod skupnim pojmom okvara vida. Drug parameter je socialni, saj predpostavlja, da 

se ovire na področju branja lahko bistveno zmanjšajo, če postane okolje bolj 

prilagojeno potrebam ljudi z okvaro vida in drugimi ovirami na področju branja.  

Čeprav se omenjena parametra nahajata na dveh različnih kognitivnih merilih in ju 

nismo vajeni analizirati skupaj, je vrednost te raziskave v tem, da poskuša povezati 

medicinsko – diagnostično in socialno raven problema ovir na področju branja.  

 

To ustreza definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki pravi, da je ovira 

(angl. disability) sestavljena iz telesnih, senzornih ali kognitivnih ovir, ki so dejanske in 

telesne, ter socialnih, ki so povezane z neprilagojenim okoljem in družbenimi 

predsodki.  

  

Najpogosteje bodo uporabljene naslednje konceptualne oznake:  

Oseba z okvaro vida  

Oseba s senzorno oviro1  

Oseba z diagnozo slepa (pod 6 % ostanka vida na enem očesu);  

                                                        
1 V Veliki Britaniji je ta pojem začel uporabljati the Royal National Institute of Blind People 

(RNIBP) in sicer »visually impaired people«, osebe s senzorno oviro.  
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Oseba z diagnozo slabovidna (oseba z ostankom vida nad 6 %).  

 

Namesto besede invalid bomo v elaboratu uporabljali sintagmo »ljudje z ovirami« 

(people with disabilities). Pojem invalid po zahodnih evropskih držav ne poznajo več, 

obstaja pa še v vzhodnoevropskih, ki so imele skupno politično zgodovina državnega 

socializma. Menimo, da bi sodobnejše pojme morali vnesti tudi v slovensko 

terminologijo na področju ljudi z ovirami. Vedno bomo uporabljali načelo »People 

FIRST!«, ki pomeni, da pri vsaki človeški posebnosti poudarimo najprej osebo in nato 

njegovo posebnost ali oviro (oseba s senzornimi ovirami; oseba s težavami v branju; 

oseba z motnjo avtističnega spektra itd.).  

 

Oseba z ovirami je katerakoli oseba, ki doživlja telesne, senzorne, intelektualne ovire 

zaradi poškodb, bolezni ali fizičnih specifik telesa in zaradi socialnih posledic teh ovir, 

ki ustvarjajo nove ovire. Za primer naj služi naslednji citat osebe z diagnozo slepa: 

»Ljudje, ki so me videli zunaj, je skrbelo, če bom sploh znala povedati, kje sem doma. 

Ljudje te nekako obravnavajo kakor, da si tudi umsko zaostal« (Kobal Grum in Kobal, 

2006).  

 

Izraz »ovira« pomeni izgubo ali omejitev možnosti vključevanja v običajno življenje v 

skupnosti. Beseda opisuje mesto stika med dejansko omejeno zmožnostjo neke telesne 

funkcije glede na večino ljudi in okoljem. Poudarja osredotočenost na pomanjkljivosti 

v okolju in mnogih družbeno organiziranih aktivnostih v družbi, ki zavedno ali 

nezavedno izključujejo nekatere ljudi s postavljanjem različnih ovir, ki jih osebe brez 

podpore ne zmorejo premagati. Slepota in slabovidnost sta v tem smislu opredeljeni 

kot senzorni »oviri« ali kot okvari vida, v nadaljevanju besedila pa govorimo tudi o 

ovirah, ki zajemajo druga področja posameznikovega življenja (na primer disleksija), 

ter gibalnih in intelektualnih ovirah.  

 

Ovira, ki jo v vsakodnevnem življenju izkuša posameznik, je lahko omejena le na eno 

raven. Posameznik lahko izkuša le senzorno ali gibalno ali intelektualno oviro. V 

številnih primerih pa ovira, ki jo izkuša posameznik, ni omejena le na eno raven, 

temveč presega meje med senzorno, gibalno in intelektualno oviro in sega na dve ali 

celo tri ravni. Takšne osebe predstavljajo najranljivejšo populacijo, saj so zaradi 
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kompleksnosti ovire, ki jo izkušajo v številnih primerih, izključeni tudi iz podpornih 

sistemov. V slednje, s pomočjo katerih bi lahko premagovali svojo senzorno oviro, se 

ne morejo vključiti zaradi gibalne ovire, ki jo izkušajo. Osebe, ki smo jih zajeli v 

raziskavo, izkušajo številne ovire, najpogosteje tudi kombinacijo teh in se raztezajo na 

več ravni, med gibalne, intelektualne in senzorne ovire. Zato bomo v teoretično-

raziskovalnem delu uporabljali pojem »ljudje z ovirami na področju branja«, ki zajema 

širšo populacijo kot zgolj ljudi z okvaro vida. Zajema ljudi, ki imajo različne diagnoze, 

ne samo diagnozo slep in slaboviden ali so celo brez medicinskih diagnoz ali pa imajo 

večkratne diagnoze ali ovire.  

 

Ljudi s senzornimi ovirami (okvaro vida) imenujemo ranljiva populacija prvič zato, ker 

jim senzorna ovira onemogoča samostojno opravljanje določenih opravil ali pa ker za 

samostojnost potrebujejo posebne pripomočke in dostopno okolje pa tudi zaradi 

odzivov okolja na samo oviro, ki jih imenujemo predsodki.   

 

V Sloveniji obstajajo približni podatki o številu ljudi z ovirami na področju branja.  

Baze podatkov tako na ravni diagnoz kot potreb ljudi z okvaro vida ali drugimi ovirami 

so pomanjkljive. Konvencija ZN o pravicah ljudi z ovirami (UN Convention of the Rights 

of People With Disabilities) v členu 31. določa, da morajo države pogodbenice zbirati 

podatke, ki jim bodo omogočili uresničevanje in izvajanje Konvencije.  

 

Podatki, ki obstajajo, so praviloma utemeljeni na medicinski diagnozi oziroma na 

»statusu«, ki ga mora oseba izkazati z zdravniškim potrdilom o izgubi vida oziroma o 

ostanku vida, z odločbo o usmerjanju ali medicinsko oceno druge ovire. Potrebe osebe 

in medicinski status se pogosto ne prekrivata. Tudi dostop do knjižničnih storitev je 

utemeljen na njem in dostop do sedanje Knjižnice in fonoteke Minka Skaberne je 

omogočen le osebam, ki so članice in člani društva ZDSS ali pa imajo »status invalida«.2 

Storitev knjižnice se ne morejo posluževati uporabniki z motnjami branja, potencialni 

uporabniki, ki niso člani društva oziroma nimajo statusa invalida zaradi okvare vida. 

                                                        
2  Specializirani knjižnici sta Knjižnica in fonoteka Minke Skaberne, ki deluje v okviru Zveze 

društev slepih in slabovidnih Slovenije, ter Knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v 

Ljubljani (Langusova 8).  
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Za razliko od raziskave iz leta 2010 (Kodrič-Dačič et al. 2010), ki se je osredotočila na 

potencialne uporabnike Knjižnice in fonoteke Minka Skaberne (4.021 potencialnih 

uporabnikov in 1.528 članov knjižnice) ter šolske Knjižnice Zavoda za slepo in 

slabovidno mladino (83 potencialnih uporabnikov in 57 članov knjižnice), so v tej 

raziskavi zajete tudi osebe s senzornimi ovirami, ki knjižnice ZDSSS ne uporabljajo, 

četudi bi jo glede na diagnozo lahko, in osebe, ki navkljub oviram na področju branja, 

te specializirane knjižnice kot tudi šolske knjižnice ZSSML, ne morejo uporabljati, saj 

nimajo primarne diagnoze senzorne ovire (2010: 43).  

 

Knjižnica je prostor zadovoljevanja potreb po branju in kognitivnem ter 

intelektualnem razvoju, hkrati pa je del splošne kulture in namenjena v splošne 

izobraževalne namene. Knjižnica za slepe in slabovidne je bila zgodovinsko utemeljena 

na tako imenovanem medicinskem modelu, saj je zadovoljevala potrebe ljudi z 

okvarami vida, ki so bili vključeni v paralelne izoberaževalne in druge življenjske 

sisteme. Ob nastanku delovanja knjižnice, ki je bila v času, ko je nastala, velik 

prispevek k povečanju kakovosti njihovega življenja (predvsem tistim, ki so imeli do 

nje dostop), je veljalo splošno prepričanje, da ljudje z oviro vida nimajo enakih 

kognitivnih sposobnosti in ker bo zanje poskrbela država, ne potrebujejo znanja in 

učenja v enakem obsegu kot drugi ljudje. Medicinski model na tem področju je 

predpostavljal:  

− da imajo vsi ljudje z enako oviro enake potrebe;  

− da zaradi senzorne ovire človek ne more biti enakopraven drugim in živeti 

enakopravno vključen v družbene sisteme in običajno življenje;   

− da je za razvoj ljudi, ki imajo enako ali podobno oviro, in razvoj družbe kot 

celote najboljše, da imajo ljudje z ovirami skupen in specifičen prostor, ki ga 

uporabljajo samo oni in tako razvijejo specifične sposobnosti, s katerimi 

lahko živijo omejeno življenje.  

   

Medicinski model je postal sčasoma presežen, o čemer govorijo nacionalni in 

mednarodni formalnopravni dokumenti ter strokovna literatura. V današnjih družbah 

bi te spremembe opisali s konceptualnimi spremembami, kot so:  

− vključevanje ljudi z ovirami v običajno življenje;  
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− vključujoče izobraževanje ali »ena šola za vse«, ki predpostavlja, da lahko 

otrok največji kognitivni in intelektualni razvoj naredi v vključujočem in 

heterogenem okolju;  

− kultura vključevanja, ki govori o tem, da je družba sestavljena iz 

posameznikov z različnimi telesnimi, senzornimi in intelektualnimi 

sposobnostmi in posebnostmi ter da je naloga družbenih podsisitemov, da 

omogoči takšna okolja, ki so odprta za raznolike potrebe ljudi;  

− model univerzalnega oblikovanja (angl. universal design), ki poudarja, da 

naj bi bili vsi novo načrtovani in grajeni prostori narejeni tako, da so dostopni 

za vse ljudi ne glede na diagnozo, okvaro ali oviro.  

 

Zato so se raziskovalci vprašali, ali specializirana knjižnica za slepe in slabovidne, kot 

jo poznamo danes, še ustreza današnjemu razvoju na tem področju, ter sklenili, da 

današnja vključujoča družba potrebuje knjižnico, ki omogoča dostop ljudem ne glede 

na diagnozo in je utemeljena na modelu univerzalnega oblikovanja. To je skladno 

tudi z načeli Konvencije združenih narodov o pravicah ljudi z ovirami (UNCRPD), ki jo 

je podpisala in ratificirala Slovenija.  

 

 

Populacija, ki je potencialna uporabnica specializirane knjižnice za osebe z 

okvaro vida in ovirami na področju branja, obsega:  

− osebe z diagnozo slep in slaboviden 

− starejše in stare, pri katerih je okvara vida posledica starosti in bolezni;  

− osebe z nevrološkimi boleznimi, motnjami in poškodbami, ki povzročajo 

ovire na področju branja (osebe z multiplo sklerozo, disleksijo, Downovim 

sindromom, motnjo avtističnega spektra, cerebralno paralizo);  

− osebe z večkratnimi diagnozami (fizične, senzorne in intelektualne ovire). 

 

Ker predpostavljamo, da bodo strokovnjaki v prihodnjih letih iznašli nove medicinske 

diagnoze, priporočamo, da se specializirana knjižnica nikakor ne omeji na osebe z 

določenimi diagnozami, temveč na potrebe vseh ljudi z ovirami na področju 

branja. Ta pristop omogočajo danes tudi vse bolj izpopolnjene tehnologije, ki lahko 
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veliko bolj kot v preteklosti zagotovijo, da si ljudje bralno gradivo prilagodijo glede na 

individualne bralne potrebe.  

 

Univerzalno oblikovanje  

Populacija ljudi z ovirami je bila vedno manjša kot populacija ljudi brez ovir. Zato so se 

za osebe z ovirami razvila posebna, na medicinskih diagnozah in reševanju problema 

ovirane osebe utemeljena arhitektura, notranja oprema in oblikovanje (angl. design). 

Arhitekturo in notranjo opremo so praviloma načrtovali inženirji, specialni terapevti, 

zdravniki, medicinske sestre in drugo medicinsko osebje. Imenovala se je oprema za 

»posebne potrebe« ali »invalidom primerno«. Pullin (2009) v svoji odmevni knjigi 

kritizira takšen pristop in svoje raziskovanje nameni tako imenovanemu 

»univerzalnemu oblikovanju« (angl. universal desing) ali ureditvi, ki jo uporablja 

večinsko prebivalstvo (angl. mainstream desing). V Evropi in na Japonskem se je za 

opis tega uveljavil tudi pojem »vključujoče oblikovanje« (angl. inclusive design). 

 

Avtor poudarja, da je bila dozdajšnja ureditev prostorov in stavb za osebe z ovirami 

brez oblikovalskih potez in neprivlačna za večinsko populacijo, ker je celotna ureditev 

služila le funkcionalnemu nadomeščanju primanjkljajev. Cilj načrtovalcev je bil, da bi 

funkcionalne prostore naredili kar najmanj opazne, da bi se skrilo oboje, ovira sama in 

prilagoditev prostora ali proteze (proteza, ki ima barvo kože; očala za slepe s temnimi 

stekli; neprivlačne bele palice za razliko od vse bolj sodobnih palic za hojo, ki jih 

uporabljajo starejši in stari). Takšen odnos je bil posledica stigme, saj je bilo treba ne 

samo osebo z ovirami, ampak tudi oviro samo čim bolj skriti, neprivlačno oblikovanje 

pa je stigmo le še povečevalo. Ovirano telo je moralo biti čim bolj nevidno. 

  

Vključujoča kultura, katere del je tudi vključujoče oblikovanje, pa nasprotno, stavbe, 

prostore in oblikovanje ustvarja tako, da je primerno za ovirane in neovirane. Cilj 

prilagojenih prostorov ni, da bi oviro skrili, temveč da bi bili prostori privlačno 

oblikovani za vse ljudi. To pomeni premik od medicinskega k socialnemu modelu.  

 

Velik premik je bil narejen prav na področju očal in drugih pripomočkov za branje. Ti 

niso uporabni le za korekcijo vida, temveč so oblikovani privlačno in tako, da so 

postali del splošne kulture, torej vključujoči. Očala so od medicinske nujnosti postala 
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del predstave o lepem. Posledica je bila, da se je spremenil odnos večinske družbe do 

oseb, ki nosijo očala. Prav na področju ljudi s senzornimi ovirami je misel, »kar vidijo 

drugi, je pomembnejše, kot tisto, kar vidiš ti!«, postala še kako resnična. Pri 

načrtovanju knjižnice za osebe z okvaro vida in drugimi ovirami je zato pomembno, da 

kot uporabnike knjižnice ne vidimo »paciente« ali »invalide«, temveč osebe s potrebo 

po branju, ki zaradi specifične ovire ali kombinacije ovir potrebujejo bralno gradivo, ki 

bo čim bolj prilagojeno individualnim potrebam ljudi (različne pisave, povečave, 

elektronske oblike in zvočne oblike). Bolj ko bo oblikovanje knjižnice vključujoče, bolj 

tudi ljudje s senzornimi in drugimi ovirami postajajo v očeh ljudi del vsakdanjega 

sveta in običajnega življenja.   

 

 

Pomen Marakeškega dogovora za Slovenijo  

 

Slovenija je maja 2014 postala podpisnica Marakeškega dogovora (Marakesh 

Treaty, 27. junij 2013, Marakeš, Maroko), ki naj na področju založništva omogoči, 

da bodo vsa nastala gradiva izdana v tiskani, elektronski in zvočni obliki.3  Marakeška 

pogodba vsebuje zelo široko in vključujočo definicijo osebe z oviro na področju branja. 

Povzemamo jo v prvotnem zapisu:  

  

A print-disabled person is »a person who cannot effectively read print because of a visual, 

physical, perceptual, developmental, cognitive, or learning disability«. A print disability 

prevents a person from gaining information from printed material in the standard way, 

and requires them to utilize alternative methods to access that information. Print 

disabilities include visual impairments, learning disabilities, or physical disabilities that 

impede the ability to manipulate a book in some way. The terminology was coined by 

George Kerscher, a pioneer in digital talking books.4 

                                                        
3  Urad RS za intelektualno lastnino, Podpis Marakeške pogodbe in dvostranski pogovor z 

generalnim direktorjem WIPO; 9. 5. 2014. http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-

uradu/novice/elektronske-novice/clanki/podpis-marakeske-pogodbe-in-obiski-pri-gd-wipo/; in 

http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/sprejeta-marakeska-

pogodba-o-olajsanem-dostopu-do-knjizevnih-del-za-osebe-s-tezavami-z-branjem/ (Dostopno junija 

2015).  
4 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf (Dostopno junija 

2015).  

http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/podpis-marakeske-pogodbe-in-obiski-pri-gd-wipo/
http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/podpis-marakeske-pogodbe-in-obiski-pri-gd-wipo/
http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/sprejeta-marakeska-pogodba-o-olajsanem-dostopu-do-knjizevnih-del-za-osebe-s-tezavami-z-branjem/
http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/sprejeta-marakeska-pogodba-o-olajsanem-dostopu-do-knjizevnih-del-za-osebe-s-tezavami-z-branjem/
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/vip_dc/vip_dc_8_rev.pdf
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Ta vključujoča definicija nakazuje spremembe na tem področju in nakazuje nujnost, da 

se prostor nekdanje knjižnice za ljudi z okvaro vida razširi na ljudi z različnimi ovirami. 

Hkrati pa nakazuje nujnost sprememb na področju slovenskega založništva, ki naj bi 

ljudem z okvaro vida in drugimi ovirami na področju branja v skladu z Marakeško 

pogodbo zagotovil prost dostop do različnih formatov bralnega materiala. S tem se bo 

zmanjšala ovira ljudi, ki jo doživljajo ob dejstvu, da imajo posameznice in posamezniki v 

Sloveniji, kot bo pokazala raziskava v nadaljevanju, omejen in časovno zamaknjen 

dostop do bralnih material različnih zvrsti.  
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1.1.2. Metodologija  

 

Uporabljene so bile tako imenovana mešana metodologija ter kvantitativne in 

kvalitativne raziskovalne tehnike. S kvantitativnimi podatki smo pridobili pregled 

potencialnih uporabnikov, s kvalitativno pa njihove potrebe in želje. Poudarek je bil na 

analizi kvalitativno pridobljenih podatkov, ki so bili izbrani z namenom, da 

raziskovalci vnaprej ne zamejujejo obsega možnega, ko gre za potrebe in želje 

uporabnikov, ampak da se z metodo odprtega intervjuja čim bolj približamo 

življenjskemu svetu uporabnikov. Raziskovalni pristop je bil induktiven in 

interpretativen, kar pomeni, da smo izhajali iz pridobljenih grobih in neurejenih 

podatkov, ki smo jih pozneje najprej razvrstili v smislu kodiranja prvega in drugega 

reda glede na osnovna raziskovalna vprašanja ter jih strukturirali glede na osnovne 

raziskovalne tematske sklope: 

− bralne navade,  

− pripomočki,  

− podpora v obliki ljudi, 

− največje ovire,  

− potrebe,  

− želje,  

− demografski podatki. 

 

Raziskovalne tehnike so obsegale:  

− zbiranje obstoječih statističnih kvantitativnih podatkov o potencialni 

populaciji in konceptualno razvrščanje;  

− izdelava polstrukturiranega vprašalnika;  

− opravljanje individualnih intervjujev, utemeljenih na izdelanem vprašalniku;  

− izvedba fokusnih skupin;  

− elektronska komunikacija na podlagi poslanih vprašalnikov.  

 

Z izbranimi kvalitativnimi metodami smo zasledovali osnovni raziskovalni cilj: ocena 

populacije oseb s senzornimi ovirami in ovirami na področju branja ter pregled potreb 

uporabnikov. Gre za tako imenovano zasledovanje uporabniške perspektive, ki naj 
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načtovalcem knjižnice/knjižnic čim bolj približa življenjski svet uporabnikov zato, da 

bo nadgradnja obstoječe specializirane knjižnice in tudi splošnih knjižnic čim bolj 

skladna s potrebami specifičnih uporabnikov ter da bo pokrila potrebe čim večje 

populacije. Upoštevali smo različne populacije in različna okolja, tako urbana kot 

ruralna okolja po Sloveniji.  

 

Poleg neposrednih uporabnic in uporabnikov pa so bili anketiranci tudi: 

− starši oseb z okvaro vida in branja;  

− strokovne delavke in delavci, ki delajo z ljudmi s senzornimi ovirami ali 

ovirami na področju branja v društvih, javnih zavodih in drugih ustanovah;  

− strokovne delavke v posameznih knjižnicah. 

 

Ker je bil glavni namen raziskave pridobiti  podatke o potrebah in željah uporabnikov 

z okvaro vida in ovir na področju branja, smo iz raziskave izločili strokovnjake, razen v 

primeru otrok z večkratnimi diagnozami in knjižničark. Izhajali smo iz predpostavke, 

da so stališča in izkušnje strokovnjakov pogosteje slišani ter bolj upoštevani kot 

potrebe uporabnikov. Prav zato ta raziskava zapolnjuje praznino na tem področju. 

Izjema so bili le strkovnjaki, ki imajo sami okvaro vida, s katerimi smo opravili 

poglobljene intervjuje (4 osebe).  

 

Vzorčenje je potekalo glede na diagnoze posameznikov, upoštevani pa so bili tudi čim 

bolj enakomerna razporeditev anketirancev po spolu, starostnih kategorijah in kraju 

bivanja (predvsem mestno in podeželsko okolje). Vzorčenje je obsegalo naslednje 

populacije: 

− ljudi z različnimi senzornimi ovirami, ki so člani medobčinskih društev slepih 

in slabovidnih ter društva gluhoslepih, in ljudi, ki niso člani društev;  

− ljudi s kombiniranimi ovirami; 

− ljudi, katerih senzorna ovira je posledica starosti; 

− ljudi z diagnozami disleksija, cerebralna paraliza, motnje avtističnega spektra 

in Downov sindrom.  

 

Vprašalnike smo poslali vsem devetim občinskim društvom slepih in slabovidnih ter 

ZDSSS,  Zvezi Sonček, OŠPP Janez Levec, društvu gluhoslepih Dlan, društvu Bravo za 



Izvedbeni projekt 

12 
 

otroke in mlade ljudi z disleksijo, vsem bralcem časopisa RIKOSS, nekaterim VDC-jem 

po Sloveniji ter nekaterim domovom starejših občanov.  

 

Opravljene so bile 4 fokusne skupine:  

− s strokovnimi delavkami, ki delajo z otroki z različnimi ovirami na področju 

branja (imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja);  

− v varstveno delovnem centru na Gorenjskem;  

− v Domu starejših občanov Fužine Ljubljana in DSO Prevalje;   

− s knjižničarkami (Škofja Loka, Ljubljana, Maribor, Kranj in Šenčur). 

Čeprav je bilo v zasnovi raziskovalnega projekta predvideno, da bomo opravili okoli 

60 intervjujev z ljudmi s senzornimi in drugimi ovirami na področju branja, smo 

zaradi ugotovitve, da obstaja veliko več oseb z oviro na področju branja, kot smo sprva 

predvidevali, raziskavo potreb razširili. Vprašalnik je ponekod služil kot ogrodje za 

intervju, nekaterim pa smo ga poslali po elektronski pošti in se z njmi pozneje tudi 

dopisovali po elektronski pošti.  

Opravljenih in obdelanih je bilo 240 vprašalnikov (bodisi kot intervju bodisi kot 

anketni vprašalnik), v njem pa je sodelovalo 134 žensk in 106 moških. Večje število 

žensk je bilo predvsem v populaciji z diagnozo slabovidnosti zaradi večjega števila 

starejših žensk v populaciji.  

Vprašanja za polstrukturirani intervju  

Kaj vam pomeni branje; koliko berete, kaj, kdaj, kako berete?  

Kako vpliva okvara/ovira na vaše branje? 

Kako si pomagate na področju branja (kdo vam nudi pomoč; kakšno; kako dostopate 

do knjig; kako pride do zvočnih zapisov; kakšno podporo vam je do zdaj nudilo 

društvo slepih in ali druge organizacije; kakšne pripomočke uporabljate)?  

Kaj so bile največje ovire pri pridobivanju literature in branju ter sploh pri dostopanju 

do pisnega gradiva?  

Kako ste jih premagovali? Opišite primere; dogodke. 

Kaj bi si želeli, da bi lažje dostopali do bralne literature?  
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Kaj bi zmanjšalo vašo oviro na področju branja?  

Kakšen je vaš odnos do knjižnic; kako, koliko, kdaj jih uporabljate?  

Kakšno knjižnico bi si vi želeli (kakšna naj bo, za koga, kje naj bo postavljena, kako bi 

morala biti prilagojena, kako dostopna)?   

Opis osebe: 

− vrsta ovire, starost, kje biva, kako, s kom.  

 

Vse anketirance smo razdelili na kategorije glede na diagnozo in ne glede na starost in 

druge statuse. Pri delitvi na diagnozo slep in slaboviden smo upoštevali najsplošnejšo 

uveljavljeno delitev (manj kot 5 % ostrine vida in več kot 5 % ostrine vida, ne glede na 

oko) (Kačič et al. 2010). Druge osebe smo razvrstili med preostale medicinske 

diagnoze.   

 

Celotno število anketirancev, ki so odgovorili na odprti vprašalnik, je bilo 240 

(intervju, vrnjen vprašalnik po pošti, fokusne skupine).  

 

Graf 1  
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Tabela 1 

Pregled vseh vprašanih glede na diagnoze in spol  

 

 
Ženske Moški Skupaj % 

Diagnoza slep 36 30 66 28 

Diagnoza 
slaboviden 48 24 72 

30 

Kombinirana ovira 15 17 32 13 

Disleksija 6 9 15 6 

MAS & PSPU 4 5 9 4 

Gluhoslepi 6 6 12 5 

Downow sindrom 3 1 4 2 

MDR 6 4 10 4 

Poškodbe in 
bolezni 3 2 5 

2 

Cerebralna p. 9 4 13 5 

Strokovne delavke 2 0 2 1 

Skupaj 138 102 240 100 

 
 

Graf 2  

 

 

Pregled po spolu kaže na to, da smo zajeli približno enako število oseb glede na spol, 

da pa je v skupini diagnoz slabovidnih več žensk, kar je povezano z njihovo daljšo 

življenjsko dobo.  
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Tabela 2 

Pregled vprašanih po kraju bivanja 

 

Večje 
mesto 

Manjši 
kraj Vas Skupaj 

Diagnoza slep 21 38 7 66 
Diagnoza 
slaboviden 13 54 5 72 

Kombinirana ovira 7 24 1 32 

Disleksija 7 7 1 15 

MAS & PSPU 5 3 1 9 

Gluhoslepi 5 7 0 12 

Downow Sindrom 1 2 1 4 

MDR 9 1 0 10 
Poškodbe in 
bolezni 1 4 0 5 

Cerebralna p.  10 3 0 13 

Strokovne delavke 2 0 0 2 

Skupaj 81 143 16 240 
 
 

Graf 3 
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Tabela 3  

Pregled respondentov po starosti in diagnozi 

 

 
15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+ Skupaj 

Diagnoza slep 4 6 9 10 17 11 9 66 
Diagnoza 
slaboviden 3 7 9 4 9 7 33 72 
Kombinirana 
ovira 5 7 10 6 2 2 0 32 

Disleksija 7 1 3 2 1 0 1 15 

MAS & PSPU 6 2 1 0 0 0 0 9 

Gluhoslepi 0 0 1 4 3 3 1 12 

Downow sindrom 3 0 0 1 0 0 0 4 

MDR 1 0 2 4 1 2 0 10 
Poškodbe in 
bolezni 1 0 0 2 1 0 1 5 

Celebralna p.  2 6 5 0 0 0 0 13 

Strokovne 
delavke 0 0 0 2 0 0 0 2 

Skupaj 32 29 40 35 34 25 45 240 
 
 

 

Graf 4 
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Graf 5 

 

 

 

 

Za analizo polstrukturiranega in odprtega intervjuja smo uporabili metodo kodiranja, 

ki ureja podatke v kvalitativne informacije (Boyatzis, 1998). Metoda kodiranja je 

analitična strategija, ki omogoča razvrščanje podatkov in njihovo sortiranje z 

namenom, da pride do določenih vzorcev in da se z njimi izluščijo določene teme, 

problemi in aktualne dileme raziskovalnega področja, ki nas zanima. Kodiranje nam je 

omogočilo, da smo se analize podatkov lotili deskriptivno in hkrati konceptualno. 

Globalno temo raziskave smo dekonstruirali v podteme, ki smo jih razvrstili v 

tematsko mrežo, v kateri smo ročno kodirali material, pridobljen z vprašalnikom. S 

tem smo zapise reducirali v obvladljive vsebinske segmente in pridobili nekaj ključnih 

kategorij. Pomenske kode so v poznejšem koraku služile za identifikacijo glavnih tem z 

vidika uporabnikov in potencialnih uporabnikov, tako imenovano dekodiranje 

kvalitativnih podatkov. Osredotočili smo se na ponavljajoče se teme, ki so bile čim bolj 
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homogene, da smo prišli do ključnih rezultatov raziskave. Lahko govorimo o tem, da so 

se v raziskavi začeli pojavljati določeni vzorci. Ko je prišlo do zasičenosti s podatki, 

smo sklenili, da lahko raziskovanje zaključimo.  

 

V zadnjem koraku smo kodiranje skrčili na skupne teme, ki smo jim dodali citate iz 

nekaterih intervjujev, ki naj čim bolj približajo izkustveni svet ljudi z različnimi 

ovirami na področju branja.  

 

V naslednjem podpoglavju bomo naprej prikazali kvantitativni del raziskovanja, ki je 

bilo zbiranje in smiselno razvrščanje že obstoječih statističnih podatkov o različnih 

populacijah potencialnih uporabnikov in oseb, ki specializirano knjižnico že 

uporabljajo.  

 

1.1.3. Ocena števila populacije, ki je potencialna uporabnica knjižnice 

Za pridobitev podatkov o oceni populacije, ki je potencialna uporabnica specializirane 

knjižnice, smo se naslonili na obstoječe podatke ter med seboj primerjali različne baze 

podatkov in jih združevali. Uporabljene so bile naslednje baze:  

− Statističnega urada RS;  

− obstoječe specifične raziskave (Kodrič Dačič 2010; raziskave Inštituta za 

socialno varstvo RS);  

− Zavoda za šolstvo o številu usmerjenih otrok;  

− Zveze društev slepih in slabovidnih ter Zavoda za slepo in slabovidno 

mladino;  

− društev na področju ljudi z intelektualnimi ovirami (Sožitje, Sekcija za 

Downov sindrom, Društva za pomoč osebam z motnjami v razvoju »Vesele 

nogice«, Center za avtizem, Zveza Sonček, Vita, Združenje za multiplo 

sklerozo);   

− Društva študentov invalidov. 

 

V Sloveniji se ocenjuje, da ima resnejšo okvaro vida od 30 do 40 tisoč oseb 

(Ministrstvo za šolstvo, posvet ZDSSS, oktober 2013).  
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Da bi to oceno potrdili ali jo zavrgli, smo podrobneje pregledali podatke o številu oseb, 

ki so potencialni uporabniki specializirane knjižnice zaradi okvare vida in ali drugih 

ovir na področju branja. Razčlenitev zgornjega števila pokaže, da je ta približna 

ocenitev precej ustrezna.   

  

Odrasli z diagnozo slepi in slabovidni  

V Sloveniji je okoli 10 tisoč oseb z diagnozo slep in slaboviden, od tega 4.022 oseb 

včlanjenih v ZDSSS (na dan 31. 12. 2011). Dostop do knjižnice je dovoljen le osebam z 

zdravniškim potrdilom o izgubi vida oziroma o ostanku vida (s pridobljenim 

»statusom«), teh je 4.062 (ZDSSS, 2012) To pomeni, da so člani in članice ZDSSS tudi 

člani knjižnice. Ti podatki dokazujejo, da kar polovica oseb z diagnozo slep in 

slaboviden v Sloveniji ni včlanjena v ZDSSS, ne uporablja storitev knjižnice in da za to 

populacijo ni znano, kakšna je njihova bralna kultura in kako zadovoljujejo potrebe po 

branju.  

 

Zanimiv je podatek, da več kot polovico članov društva predstavljajo odrasli v 

starostni skupini nad 65 let. Ta odstotek članov v starostni skupini nad 65 let pa je 

višji od odstotka slovenske populacije v tej starostni skupini (ZDSSS, 2012). Podatek je 

deloma odraz dejstva, da ima populacija nad 65 let slabši vid in da se bo s povečanjem 

števila starih povečala tudi potreba pa podpori na področju branja. Deloma pa podatek 

kaže na to, da mlajši ljudje z okvaro vida potrebe po branju zadovoljujejo zunaj 

društev slepih, saj imajo boljše znanje o tem, kako dostopati do elektronskih formatov 

besedil in so manj odvisni od tradicionalnih oblik pomoči na tem področju.  

 

Pomemben pa je tudi podatek, da imajo slepi in slabovidni slabšo izobrazbo v 

primerjavi s celotno populacijo. V primerjavi s celotnim prebivalstvom Slovenije, kjer 

leta 2008 le 4,3 % ljudi ni imelo dokončane osnovne šole5, se v to kategorijo uvršča kar 

17 % članov ZDSSS (678 članov), 37 % (1.500) članov ima dokončano osnovno šolo, 

37 % (1.503 člani) dve- oziroma triletno poklicno šolo ali srednjo šolo, 8,3 % (340 

članov) pa višjo in visoko šolo oziroma magisterij in doktorat, medtem ko je v celotni 

                                                        
5 SURS. Prebivalstvo, staro 15 let in več, po stopnjah dosežene izobrazbe, starostnih razredih in 

spolu, 2008 http://www.stat.si/letopis/2009/06-01-09.htm.http://www.stat.si/letopis/2009/06-01-

09.htm. 

http://www.stat.si/letopis/2009/06-01-09.htm
http://www.stat.si/letopis/2009/06-01-09.htm
http://www.stat.si/letopis/2009/06-01-09.htm
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populaciji slednjih 17,5 % (ZDSSS, 2012). Podatek govori o potrebi po povečanju 

dostopnosti do virov branja in izobraževanja za ljudi z okvaro vida.  

Podatek lahko primerjamo tudi z raziskavo, ki je ugotovila, da je povprečna dosežena 

raven izobrazbe za ljudi z različnimi ovirami, ki so vključeni v različna invalidska 

društva po Sloveniji, srednješolska (Kobal et al. 2007).  

 

Ena od težav, na katero smo naleteli v raziskavi, je bila, da je bilo podatke o 

izobrazbeni strukturi pa tudi o zaposlovanju mogoče pridobiti predvsem od društev, 

nimamo pa podatkov o ljudeh, ki niso vključeni v društva slepih in slabovidnih ter 

druga društva, pa imajo različne ovire. Od članov društva ZDSSS jih ima skoraj 46 % 

oseb oziroma 1.843 članov izobrazbo, ki jim daje formalno osnovo za opravljanje 

poklica. A od teh je zaposlenih le 295 oseb ali 7,3 % oziroma 295. Med člani je le 2,3 % 

(93) iskalcev zaposlitve, preostali so invalidsko ali starostno upokojeni (ZDSSS, 2012). 

 

 

Otroci z diagnozo slep in slaboviden  

Podatki, ki smo jih pridobili od Zavoda za slepo in slabovidno mladino za leto 20136, 

kažejo na to, da imajo v zavodu 36 otrok, od teh:  

− 4 v vrtcu, 

− 6 v OŠ – enakovredni izobraževalni standard, 

− 4 v OŠ – nižji izobrazbeni standard, 

− 4 v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 

− 16 v srednji šoli, 

− 18 učencev in dijakov je vključenih v dijaški dom. 

 

V osnovnošolske programe, ki jih organizira Zavod za slepo in slabovidno mladino v 

Ljubljani, je torej vključenih 14 otrok. Od tega je v program z enakovrednim 

izobraževalnim standardom vključenih 6 otrok, 4 v osnovnošolski program z nižjim 

izobrazbenim standardom ter 4 v posebni program vzgoje in izobraževanja. Majhno 

število vključenih otrok v osnovnošolski program z enakovrednim izobrazbenim 

standardom je posledica večjega vključevanja otrok z ovirami v redne oblike 

                                                        
6 Vir: direktorica ZSSMS Katjuša Koprivnikar, 22. 10. 2013.  



Izvedbeni projekt 

21 
 

izobraževanja in ozaveščenosti staršev, ki ne želijo vpisovati svojih otrok v ločene 

oblike izobraževanja zaradi stigme, ki jo vključenost v tovrstne oblike izobraževanja 

nosi. Enako zgovoren podatek je razmeroma visok odstotek vključenih v 

osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom ter poseben program 

vzgoje in izobraževanja. Visok odstotek vključenih v ta dva programa nasproti 

vključenosti v program z enakovrednim izobrazbenim standardom govori o tem, da 

otroci in mladi pogosteje izkušajo kombinacijo ovir (gibalnih, senzornih in 

intelektualnih) kot zgolj le eno senzorno oviro.  

 

V mobilni službi pa Zavod spremlja 126 otrok, in sicer:  

− v vrtcu 23 otrok, 

− v osnovni šoli 55 otrok, 

− v srednji šoli 31,  

− v zavodih za OPP 17 otrok. 

 

V okviru zgodnje obravnave pa spremljajo še 37 otrok. Podatki kažejo na to, da imamo 

med populacijo otrok in mladih do 18 let skupaj 199 mladoletnih oseb, ki so prav 

tako potencialni uporabniki knjižnice.  

 

 

Starejši in stari  

V starosti med 65 in 99 let (rojenih v letih 1913 in 1948) živi v Sloveniji 350.641 

oseb, kar je 17,1 % celotne populacije. Od tega je 201.156 žensk (60 %) in 140.485 

moških (40 %).  

 

Predpostavljamo lahko, da je večje število senzorno oviranih kot v prejšnji starostni 

skupini v skupini med 70 in 99 let, in sicer 254.423 oseb, kar je 12,4 % populacije 

(ženske: 159.157 (63 %), moški: 95.266 (37 %).  
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V starosti med 75 in 99 pa živi v Sloveniji 165.129 oseb (8,1 %), kar je najranljivejša 

skupina starih glede na senzorno oviranost (moških: 55.753 ali 34 % in žensk: 

109.376 ali 66 %).7 

 

Ljudje s poškodbo glave  

Društvo VITA8 se ukvarja z osebami s poškodbo glave. Najbolj so ogroženi mladi od 14. 

do 30. leta in starejši od 60 let. 9 Največ poškodb možganov nastane zaradi prometnih 

nesreč, padcev, športnih nesreč, nasilja, strelnih ran in zlorabe mamil. 

 

Vsako leto se v Sloveniji poškoduje in doživi poškodbo možganov okoli 3.500 ljudi, od 

tega 80 % brez dolgotrajnih posledic (lahka poškodba glave). Tudi v društvu ni 

mogoče priti do ocene, koliko je vseh ljudi s poškodbo glave, saj so razdeljeni v 

različna društva in med različne statistike (recimo v društvih za cerebralno paralizo 

ipd.). Zelo splošna ocena je, da je v Sloveniji približno 3.000 oseb s poškodbo glave, ki 

vpliva deloma tudi na semzorno oviranost in težave z branjem (pogovor z Veroniko 

Trdan, 5. 9. 2013). 

 

 

Osebe z multiplo sklerozo  

Multipla skleroza je najpogostejše nevrološko obolenje med mlajšimi odraslimi 

osebami med 20. in 40. letom starosti. V Sloveniji živi približno 3.500 oseb z multiplo 

sklerozo, v Združenje multiple skleroze Slovenije pa je včlanjenih več kot 2.200 oseb s 

klinično potrjeno diagnozo. 10 Diagnoza se največkrat postavi med 20. in 40. letom 

starosti ter prizadene več žensk kot moških (razmerje je 2/3 žensk in 1/3 moških). 

Populacija je vključena v raziskavo zato, ker imajo ljudje s to diagnozo večkratne ovire, 

med drugim na področju govora, sluha in vida, pa tudi gibalne.  

 

Ljudje z disleksijo  

                                                        
7 Statistični urad RS http://www.stat.si/Piramida2.asp (Dostopno 5. 9. 2013). 
8 Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave.  
9 Vir: Dokumentacija Društvo VITA: http://www.vita-poskodbe-

glave.si/file/4526/files/Mo%C5%BEganska%20po%C5%A1kodba.doc (Dostopno 5. 9. 2013). 
10 http://www.zdruzenje-ms.si/multipla-skleroza/ (Dostopno 5. 9. 2013). 

http://www.stat.si/Piramida2.asp
http://www.vita-poskodbe-glave.si/file/4526/files/Mo%C5%BEganska%20po%C5%A1kodba.doc
http://www.vita-poskodbe-glave.si/file/4526/files/Mo%C5%BEganska%20po%C5%A1kodba.doc
http://www.zdruzenje-ms.si/multipla-skleroza/
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Z oviro disleksija se ukvarja društvo BRAVO. V akciji »BRAVO učitelj« je bila podana 

ocena, da je v Sloveniji približno 15.000 ljudi oziroma 10 % otrok, mladostnikov in 

odraslih oseb z disleksijo.11 

 

Ljudje z motnjo avtističnega spektra 

 

Ocenjuje se, da živi v Sloveniji 20 tisoč oseb z motnjo avtističnega spektra ali 1 % 

populacije, od tega je 4.000 mladoletnih in 16 tisoč odraslih.12 Druga ocena pravi, da se 

vsako leto rodi 180 novih otrok z avtizmom, več dečkov kot deklic (ibid.).  

 

 

Ljudje z Downovim sindromom  

Po oceni Sekcije za Downov sindrom gre za 1 na 600 rojstev, kar pomeni, da je v 

Sloveniji okoli 3.000 oseb z Downovim sindromom. 13  

 

Študenti s posebnimi potrebami kot posebna skupina  

Predpostavljamo tudi, da bodo pomembni uporabniki KSS študenti slovenskih 

fakultet. Tud na tem področju ni natančnih podatkov o njihovem številu. Po podatkih 

Društva študentov invalidov imamo trenutno (sept. 2013) okoli 150 študentk in 

                                                        
11 Poročilo društva BRAVO 2009:  

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjA

A&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-

bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26do

wnload%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-

oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9

gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms 

(Dostopno 5. 9. 2013); Bilten-2009-Društvo BRAVO: 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjA

B&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-

bravo.si%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Fbilteni%2FBravo-Bilten-

11.pdf&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNGSVCwJtu7Q-

4UNw0s_JIFmAe2wfw&sig2=Qc-u8C8F4369eCPTRWQXig&bvm=bv.51773540,d.Yms 

(Dostopno 5. 9. 2013). 
12 Vir: Društvo avtizem-školjke: http://www.avtizem-skoljke.si/avtizem.htm (Dostopno 5. 9. 2013); 

Vir: STA. Vizita-prispevek, objavljeno 2.4.2010 http://vizita.si/clanek/bolezni/v-sloveniji-okoli-20-

000-oseb-z-avtisticnimi-motnjami.html (Dostopno 5. 9. 2013). Vir: Center za avtizem: 

http://www.avtizem.org/dejstva_in_statistika.html (Dostopno 5. 9. 2013). 
13 Vir: sekcija za Downov sindrom 

http://750.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=64 

(Dostopno 5. 9. 2013).  

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D65%3A...&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNHmtFO7H2GXT3iki39lWzHpVQ7HOA&sig2=E0NMHG6HZ_R8Z7FtW9gfEA&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Fbilteni%2FBravo-Bilten-11.pdf&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNGSVCwJtu7Q-4UNw0s_JIFmAe2wfw&sig2=Qc-u8C8F4369eCPTRWQXig&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Fbilteni%2FBravo-Bilten-11.pdf&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNGSVCwJtu7Q-4UNw0s_JIFmAe2wfw&sig2=Qc-u8C8F4369eCPTRWQXig&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Fbilteni%2FBravo-Bilten-11.pdf&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNGSVCwJtu7Q-4UNw0s_JIFmAe2wfw&sig2=Qc-u8C8F4369eCPTRWQXig&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Fbilteni%2FBravo-Bilten-11.pdf&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNGSVCwJtu7Q-4UNw0s_JIFmAe2wfw&sig2=Qc-u8C8F4369eCPTRWQXig&bvm=bv.51773540,d.Yms
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.drustvo-bravo.si%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Fbilteni%2FBravo-Bilten-11.pdf&ei=wjcoUoybLILXtAaw-oGwBA&usg=AFQjCNGSVCwJtu7Q-4UNw0s_JIFmAe2wfw&sig2=Qc-u8C8F4369eCPTRWQXig&bvm=bv.51773540,d.Yms
http://www.avtizem-skoljke.si/avtizem.htm
http://vizita.si/clanek/bolezni/v-sloveniji-okoli-20-000-oseb-z-avtisticnimi-motnjami.html
http://vizita.si/clanek/bolezni/v-sloveniji-okoli-20-000-oseb-z-avtisticnimi-motnjami.html
http://www.avtizem.org/dejstva_in_statistika.html
http://750.gvs.arnes.si/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=64
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študentov s statusom invalida.14 Opozoriti pa je treba, da imamo na fakultetah tudi 

študentke in študente s posebnimi potrebami, vendar brez statusa invalida. Ti se 

»izgubijo« iz nekaterih statistik. Na Univerzi v Ljubljani jih je približno 100, skupaj s 

primorsko in mariborsko univerzo pa približno 150. Od tega je senzorno oviranih na 

UL približno 30, na UP in UM pa še okoli 10. Predpostavljamo pa lahko, da imajo tudi 

nekatere druge osebe z ovirami, ki niso senzorno ovirane, določene ovire na področju 

branja.  

Natančnejši so podatki Univerzitetne službe za kakovost, analize in poročila (2013), ki 

omenja, da je bilo v letu 2011 na Univerzi v Ljubljani od skupaj 52.634 vpisanih 

310 študentov in študentk, ki so imeli status študenta s posebnimi potrebami.  

 

Že v raziskavi iz leta 2007 so članice in člani Društva študentov invalidov poudarjali: 

»Veliko knjižnic je nedostopnih za ljudi, ki so gibalno ovirani, prav tako pa imajo 

težave pri jemanju literature iz knjižničnih polic. Slepi in slabovidni imajo težave z 

dostopom do knjižne literature, saj knjižnice nimajo prilagojene literature za to 

populacijo« (Kobal et al. 2007: 42–43) Nekateri so tudi pouarjali, da je knjižnice treba 

prilagoditi za vse senzorno in gibalno ovirane osebe.  

 

Otroci in odrasli s cerebralno paralizo  

Ocenjuje se, da je v Sloveniji okoli 4.000 otrok in odraslih s cerebralno paralizo, ki 

imajo različne ovire na področju branja.15 Pri cerebralni paralizi se poleg motorične 

oviranosti večinoma pojavi tudi senzorna oviranost. V anketi med uporabniki VDC 

Sonček leta 2010 (zajetih je bilo 81 odraslih, od tega 45 moških in 36 žensk) je 

težave z vidom navajalo 53 % uporabnikov, uporabo očal pa 45 %. Po starostni 

strukturi je bilo največ oseb starih med 26 in 35 let (59,3 %), sledile so osebe, stare 

med 18 in 24 let (17,3 %), osebe, stare med 41 in 55 let (12,3 %), ter nazadnje osebe 

med 36 in 40 let (11 %). Med težavami na področju vida so navedli: težave pri branju, 

na daljavo, določanju dioptrije, fokusiranju, daljšem osredotočanju na aktivnost in 

orientaciji ter slepota, občasne bolečine in škiljenje. 16 

                                                        
14 Telefonski pogovor z Društvom študentov invalidov, 9. 9. 2013.  
15 Govor predsednika državnega zbora. Državni zbor 4. sept. 2013.  

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/govori/govor/af83f5a0-21b1-4f9c-be51-

f770c18a233e/ (Dostopno 9. 9. 2013).  
16 Vir: Jelka Bratec, univ. soc. delavka, Zveza Sonček, VDC.  

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/govori/govor/af83f5a0-21b1-4f9c-be51-f770c18a233e/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/govori/govor/af83f5a0-21b1-4f9c-be51-f770c18a233e/
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Otroci z odločbo o usmerjanju  

V osnovnošolske programe s prilagojenim programom ali nižjim izobrazbenim 

standardom sta vključena 2 % šolske populacije, kar pomeni 1.724 učencev, vključenih 

v 57 različnih šol, od tega 646 deklic (STAT-si17). Podatki, ki so dostopni od leta 2000, 

kažejo trend zniževanja števila učencev v ločenih oblikah osnovnošolskega 

izobraževanja z najnižjo točko leta 2010, ko je bilo v posebnih programih 

osnovnošolskega izobraževanja vključenih 1,538 učencev, v zadnjih dveh letih pa je 

število učencev znova začelo zviševati.  

 

V Sloveniji se je v zadnjem času zelo povečalo število otrok in mladih z odločbo o 

usmerjanju, med katere uvrščamo tudi osebe s primanjkljaji na posameznem področju 

učenja in dolgotrajno bolne, za katere velja, da imajo praviloma ovire na področju 

branja (otroci z disleksijo, motnjo avtističnega spektra). V letu 2004/05 je bilo v 

rednih osnovnih šolah 3.135 otrok, ki so imeli odločbo o usmeritvi (1,8 % celotne 

osnovnošolske populacije), leta 2011/12 pa že 10 tisoč otrok (6,2 % osnovnošolske 

populacije). V institucijah ostaja odstotek otrok z odločbo o usmerjanju na letni ravni 

enak, kar je 2 %. Če seštejemo otroke z odločbami o usmerjanju v osnovnošolskem 

izobraževanju, ki živijo doma in v institucijah, jih je skupaj 8,2 % (Lorenčič, 2013).  

 

Tabela 4 

ŠOLOOBVEZNI 
OSNOVNA ŠOLA  

2004/05 2011/12 

Otroci, usmerjeni 
v rednih osnovnih 
šolah  

3.135 (1,8 % 
osnovnošolske 
populacije) 

10.000 (6,2 %) 
osnovnošolske 
populacije)  

Otroci v 
institucijah  

3.483 (2 %) 3.483 (2 %) 

Skupaj  6.618 (3,8 %) 13.483 (8,2 %) 
  

 

Še večji dvig srečamo v srednji šoli, kjer so imeli v šolskem letu 2002/03 201 dijaka, v 

šolskem letu 2012/13 pa kar 3.520 dijakov (Lorenčič, 2013).  

                                                        
17 http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0952702S&ti=&path=../Database/Dem_soc/

09_izobrazevanje/04_osnovnosol_izobraz/01_09527_zac_sol_leta/&lang=2 (Dostopno 

14. 10. 2013) 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0952702S&ti=&path=../Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/04_osnovnosol_izobraz/01_09527_zac_sol_leta/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0952702S&ti=&path=../Database/Dem_soc/09_izobrazevanje/04_osnovnosol_izobraz/01_09527_zac_sol_leta/&lang=2
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Samo v enem šolskem letu v letih 2011/12 in 2012/13 se je število otrok z odločbami, 

ki so jih uvrstili med osebe s primanjkljaji na posameznem področju učenja in 

dolgotrajnimi boleznimi, povečalo za dvakrat, čeprav je bilo v populaciji 3.000 otrok 

manj (ibid.).  

 

Tabela 5  

SREDNJA ŠOLA  2002/03 2012/13 
Odločba o usmerjanju v 
običajne srednje šole  

201 dijakov/dijakinj 3.520 dijakov/dijakinj 

Programi nižjega 
poklicnega izobraževanja  

 30 % vseh dijakov v teh 
programih  

 

 

Tabelarni prikaz potencialne populacije, ki bi potrebovala specializirane oblike 

knjižnic in dostopnost do različnih oblik bralnega gradiva, sicer pokaže, da se različni 

statusi in diagnoze prekrivajo. Natančnih ocen ni mogoče podati, mogoče pa je 

deloma dekonstruirati oceno Ministrstva za kulturo, da imamo v Sloveniji med 30 in 

40 tisoč oseb z ovirami na področju branja.  

  

Odrasli v varstveno-delovnih centrih  

V raziskavo smo zajeli tiste osebe, ki so vključene v varstveno-delovne centre in imajo 

izkušnjo večkratnih ovir, v našem primeru senzorne in intelektualne ali gibalne ovire. 

Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2012 je bilo v varstveno-delovne centre 

vključenih 3.200 ljudi (STAT-si).18 Med vsemi vključeni v varstveno-delovne centre je 

bilo leta 2012 525 odraslih oseb z več motnjami, torej z motnjami v duševnem 

razvoju, pri katerih so prisotne še osebnostne ali težje senzorne motnje, od tega 

212 žensk (STAT-si19). Podatki, ki so dostopni od leta 2006, kažejo tudi, da je število 

uporabnikov vključenih v varstveno-delovne centre vsako leto večje, narašča pa 

okvirno za 100 oseb letno. Podatki, dostopni za leto 2012, dokazujejo tudi, da je živelo 

od vseh uporabnikov, vključenih v varstveno-delovne centre (3.200), 1.899 oseb v 

bivalnem okolju skupaj s starši, 667 v stanovanjskih skupinah v okviru zavodov (tudi 

                                                        
18 http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#12 (Dostopno 14. 10. 2013) 
19  

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262503S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_s

ocialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2 (Dostopno 14. 10. 2013) 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#12
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262503S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1262503S&ti=&path=../Database/Dem_soc/12_socialna_zascita/02_soc_varstvo/12625-socio-VDC/&lang=2
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dislocirane enote), 179 v samostojnih bivalnih skupinah in le 83 v samostojnih 

gospodinjstvih z občasno pomočjo, od tega 47 žensk. V zavodski oskrbi v posebnih 

socialno-varstvenih zavodih pa biva še 2.171 oseb (STAT-si20). 

 

 

Tabela 6: PODATKI O POTENCIALNI POPULACIJI V SLOVENIJI  

 

Medicinske diagnoze in socialni 
statusi  

ŠTEVILO OSEB V 
SLOVENIJI/ali približna 
ocena  

SPECIFIČNI PODATKI  

Okvirno število oseb z diagnozo 
slepi in slabovidni  

10.000  

Število oseb, ki so včlanjene v ZDSSS  
 
Število članov Knjižnice ZDSSS 
 

4.022 
 
4.062 

Slepi: 2.220  
Slabovidni: 1.802  
Po spolu: 2.310 žensk 
1.712 moških 

Starejši in stari med 65 in 99 let  350.641 oseb  
17,1 % populacije  

201.165 žensk/60 % 
140.485 moških /40 %  

Stari med 70 in 99 let  
 
 

254.423 oseb 
12,4 % populacije 

159.157 žensk /63 %  
95.266 moški/37 % 

Stari med 75 in 99 let  165.129 oseb 
8,1 % populacije 

55.753 moških/34 % 
109.376 žensk/66 % 

Ljudje s poškodbo glave Približno 3.000 oseb  

Osebe z multiplo sklerozo Približno 3.500 oseb Večje število žensk kot 
moških  

Ljudje z disleksijo  Približno 15.000 oseb   

Ljudje z motnjo avtističnega spektra  Približno 20.000 oseb  4.000 mladih 
16.000 odraslih  

Ljudje z Downovim sindromom  Približno 3.000 oseb   

Študenti z različnimi ovirami, ki 
študirajo na treh največjih 

Približno 150 oseb  Od tega okoli 40 
študentk in študentov s 

                                                        
20 http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#12 (Dostopno 14. 10. 2013) 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#12
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fakultetah (UL, UM, UP) senzorno oviro  

Otroci in odrasli s cerebralno 
paralizo  

4.000 oseb  

Otroci in mladi z odločbo o senzorni 
oviri vključeni v ZSSMS  

199 oseb   

Uporabniki varstveno delovnih 
centrov s kombinirano senzorno, 
intelektualno in gibalno oviro  

525 oseb Za leto 2012;  
od tega 2.012 žensk 

Približna ocena vseh članic in članov 
različnih invalidskih organizacij 
(vključenih 12 največjih organizacij)  

35.128 članov in članic  Kobal et al., 2007, 
Inštitut za socialno 
varstvo  

Skupna ocena s predpostavko, da se 
določeni statusi in diagnoze 
prekrivajo in imajo ljudje več 
diagnoz ali jih najdemo v različnih 
kategorijah  

30.000–40.000  

 

Vsi zbrani podatki potrjujejo prejšnjo trditev, da je skoraj nemogoče določiti 

natančnejše podatke o populaciji potencialnih uporabnikov, zato posamezne številke o 

uporabnikih nismo poskušali seštevati ali delati zaključkov o končni oceni. Posamezne 

diagnoze se med seboj prekrivajo prav tako populacije. Vseeno pa podatki pokažejo, 

da so potrebe velike.  
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    1.1.4. Kvalitativni del (tabelarični prikaz) 

 

 

 Potencia
lni 
uporabn
iki 

 
Star
ost 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, kdaj, 
kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI 
JIH UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje želje in 
predstave o knjižnici 

1 
 

A.1. 
Ž 
Slepa  
 

63 
 

Železni
ki, živi s 
sestro. 
 

Branje je zelo pomembno. 
Katoliška literatura. 
Izbira vsebine za dva 
katoliška časopisa.  
Uporablja knjižnice ZDSSS 
ter v Škofji Loki in 
Železnikih. 
 

Skeniranje. 
Posneto gradivo. 
Besedila v brajici.  
 

Bere ji sestra. 
Včasih 
prijateljica.  
Pomoč 
ZDSSS, 
skeniranje 
knjig in 
knjižnične 
storitve. 
Največ 
potreb 
zadovoljenih 
po zaslugi 
sestre, s 
katero živita 
skupaj. 

Pri zvočnih 
besedilih se 
težko 
skoncentrira. 
Utrujenost pri 
branju brajice.  
Veliko časa 
porabi za 
urejanje 
gradiva, potem 
je manj časa za 
branje.  

Nov 
raunalnik s 
potrebnimi 
dodatki za 
slepe in 
sodobnim 
skenerjem. 

Znanje za uporabo naprav.  
 
Knjižnica mora biti 
dostopna slepim; naj bo 
»knjižnica prijaznih ljudi«. 

2 
 
 

A.2.  
M 
Slep  
 

 
36  
 
 

Trbovlj
e, živi 
sam.  
 

Branje je krajšanje 
prostega časa 
Posluša poezijo, bere 
kriminalke in ljubezenske 

Zvočne knjige.  
Uporablja brajev 
zaslon.  
Informacijsko-

Nima nobene 
pomoči, ker 
živi sam.  
 

Nekatera dela 
ni mogoče 
dobiti v obliki 
za slepe. 

Premalo 
zvočnega 
gradiva in 
branje s 

Več zvočnih knjig.  
Čim več institucij bi moralo 
imeti prilagojene spletne 
strani in podobne 

DIAGNOZA SLEP  
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zgodbe  
Uporablja računalniški 
dostop ZDSSS  

 
 
 

komunikacijski 
sistem, ki deluje v 
okviru ZDSSS 
»EIS«.  
 
 

Institucije mi 
je niso 
ponudile.  
 
 
 

 
Ko je obiskal 
lokalno 
knjižnico za 
videče, ni bilo 
dovolj 
podpore. 
 

tipom je 
utrujajoče.  
 

pripomočke kot ZDSSSS. 
Dostopno gradivo v 
knjižnicah. 
Fizična dostopnost do 
medobčinske knjižnice.  
Opremljena s katalogi v 
brajici in zvočni obliki.  
Da bi imela interaktivni 
vodnik, da bi bil terminal 
brez knjižničarja, kjer bi se 
dalo dobiti inf. o knjigi.  
Dostopna za ljudi na 
vozičkih.  

3 
 
 

A.3., 
M  
Slep  

52  Maribor
, živi 
sam.  
 

Branje mu pomeni stik s 
svetom. 
Bere vsak dan, časopis in 
knjige.  
Prebere od 3do 4 knjige 
mesečno.  
Do knjig dostopa prek 
ZDSSS. 

Elektronska lupa. 
Računalnik.  
Zvočni zapis.  

 / »Ovir ni.«  »Dostop je 
en primer. 
Želja ni.«  
 

Imeti možnost sledenja 
strani po kazalu.  
 

4 
 
 
 
 
 
 

A.4., 
M 
Slep  
 
 
 
 
 

23 
let ;  
 
Štu
den
t  

Ljubljan
a,  
živi 
sam.  
 
 
 

Največ gradiva je dobil 
tako, da je na fakulteti 
poskrbel za skenirane 
različice knjig, jih poslal na 
IJŠ in dobil nazaj zvočni 
zapis. 
 
 

 /  / Zvočni zapisi 
so bili premalo 
kakovostni, saj 
niso imeli 
šumnikov.  
Stigmatizacija 
(psihološki 
testi). 

 / Zvočna knjižnica  
Dostop do knjižnice od 
domačega računalnika. 
Da pišeš knjižnici in te čaka 
gradivo, ko prideš tja. 
Da pokličeš po telefonu in 
te čaka gradivo. 
Da nimajo preprog, kamor 
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bi se človek zapletel. 
Dobro usposobljeno osebje. 
Da ima osebje izkušnje s 
slepimi, da jih usposabljajo 
slepi z izkušnjami. 
Da prideš v knjižnico in te 
pričaka oseba, ki te pelje po 
knjižnici.  

5 
 
 
 
 

A.5. 
 
Ž 
 
Slepa, 
ostanek 
vida 1 %  
 

73 
let  

Ljubljan
a, živi 
sama.  
 
 

Branje in knjige imajo velik 
pomen. 
Posluša zvočne knjige 3 ure 
dnevno, leposlovje, 
slovenske prevode.  
Včlanjena v ZDSSS samo 
zato, da lahko pride do 
knjig. 
Sama hodi v KSS.  
2-krat mesečno berejo 
časopise, takrat pride v 
KSS. 
1 uro so verske vsebine, 
kar je ne zanima.  

Lupa za številke, 
da vidi, na kateri 
strani je.  
 
Računalnik.  
 
 
 

Gospa A. ji 
bere dvakrat 
tedensko po 
2 uri. 
 
 
 
 

Slučajno je 
dobila 
informacijo, da 
obstajajo 
zvočne knjige. 
Iskala ZDSSS, 
pošiljali so jo 
od vrat do vrat 
– SLABI 
INFORMIRAN
OST IN 
DOSTOPNOST.  

Učenje 
uporabe 
računalnika, 
da lahko 
uporablja 
sistem EIS.  
 
Čim več 
zvočnega 
gradiva. 
 

»Slepi so tudi gibalno 
ovirani, bi morala biti 
klančina, dvigalo.« 
Knjižničar, ki je samo za 
slepe in pozna potrebe 
slepih.  
Knjižnica za vse. 
 

6 A.6. 
Ž 
Slepa 
 
Minim. 
ostanek 
vida  

19 
let  

Živi na 
vasi s 
starši.  

Branje ji pomeni zelo 
veliko, saj se z njim uči.  
Bere strokovne knjige s 
področja medicine.  
Knjige dobi domov po 
pošti.  
Včasih dobi knjigo prek 

Uporaba telefona, 
prek katerega 
domov naroči 
knjige.  

Uporablja internet 
za naročanje knjig.  

/  Ovira, če 
knjige v zvočni 
ali elektr. 
obliki v 
knjižnici 
nimajo.  
Ko je bila v 

Večja 
dostopnost 
do zvočnih 
knjig in 
knjig 
nasploh. 
  

Želja, da bi bila knjižnica 
bolj obsežna. 
Želi si imeti dostop do 
vsake knjige. 
Knjižnica naj ima veliko 
elektronskega in zvočnega 
gradiva z vseh področij.  
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računalnika.  
Včasih posluša zvočne 
knjige. 
Uporablja le knjižnico 
ZDSSS. 

šoli, knjig, 
predpisanih za 
bralno značko, 
ni mogla brati, 
ker niso bile 
dostopne.  

Dostopna mora biti vsem 
državljanom z okvaro vida 
in branja pa tudi na 
internet.  
Lokacija bi morala 
ustrezati večini 
uporabnikov. 

7 
 
 
 
 

A.7. 
M 
 
Slep 
 
 
 

25l
et  
 
Štu
den
t 
poli
tolo
gije,
obr
am
bos
lovj
a  

Ljubljan
a, živi s 
starši, 
bratom 
in 
sestro.  

Prebere okoli 10 knjig na 
leto, kot zahteva študij. 
Bere zvočne knjige, med 20 
in 30 na leto. 
Društva še ni nikoli 
potreboval in ne ve, kakšne 
oblike pomoči ponuja. 
Sam najde gradivo na 
internetu (audable.com). 
Pred popolno izgubo vida 
enkrat tedensko v 
knjižnicah, zdaj le, ko na 
internetu ne najde 
primernega gradiva. 

Bralni zaslon 
(dokumenti v 
digitalni obliki). 
Uporaba zvočnih 
knjig.  
 
 
 
 

Pomoč brata 
in sestre.  
 
 
 
 
 
 

Težak dostop 
do tiskane 
revije, saj jo je 
treba skenirati 
in popraviti 
napake v 
besedilu, kar 
lahko naredi le 
videča oseba.  
 
 
Pretvorba. 
pisnega 
gradiva v 
elektronsko 
obliko.  

 / Brezplačna oziroma 
cenovno ugodna ponudba 
preoblikovanja tiskanega 
besedila v elektronsko 
obliko: knjižnici bi poslal 
revijo, ta bi jo skenirala, 
popravila in mi jo poslala 
nazaj. 
Avdio knjige z boljšo 
kakovostjo bralcev, kot je 
trenutno.  
Knjižnica naj bo v več 
nadstropjih z manjšimi 
prostori, ne z velikimi, ker 
to ovira orientacijo.  
Dvigalo.  
Dostopnost na internetu.  
Aplikacija za androide, 
iPhone. 
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8 A.8.  
M 
 
Slep  
 
 

46 
let ,  
 
5. 
sto
pnj
a 
izo
bra
zbe  

Ljubljan
a,  
živi z 
ženo in 
hčerko, 
pričakuj
e 
drugega 
otroka. 
 
 

Branje je sprostitev, 
zabava, izobraževanje. 
Ureja svojo knjižno zbirko. 
Bere zgodovinske romane, 
znanstveno fantastiko, 
klasiko, mladinsko lit., 
potopise. 
Knjižnica ZDSSS ima 
skromen obseg knjig, zato 
uporablja mestno 
knjižnico.  
Knjižnice so zelo 
pomembne. 
  

Za branje 
uporablja 
računalnik in 
prilagojeno 
opremo.  
Knjige skenira. 
Med branjem 
popravi napake. 
Knjigo shrani v 
format txt. 
Knjigo lahko 
spremeni v zvočno. 

Največ 
pomoči dobi 
od žene, ki 
ga tudi 
spremlja v 
knjižnico. 
 
 
Pomaga pri 
izbiri 
literature 
in odstranjev
anju napak. 

Nakup 
prilagojene 
računalniške 
opreme, ki je 
zelo draga.  
Odvisnost od 
druge osebe.  

Vsaka 
natisnjena 
knjiga naj 
izide tudi v 
elektronski 
obliki in 
dostopna 
spletni 
strani 
knjižnice v 
formatu txt; 
golo 
besedilo je 
najlažje 
prilagoditi 
potrebam 
posameznik
a. 

Dostopna lokacija.  
Literatura na spletni strani 
knjižnice. 
Ljudje bi morali imeti 
možnost, da po telefonu 
naročijo knjige.  
Zvočne knjige.  
Knjige v brajici.  
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 A.9 
 
Ž 
 
Slepa  

57 
let,  
 
Ned
oko
nča
na 
fak
ulte
ta 

 Živi 
sama 
doma  

Rada bere, to je njen prvi 
konjiček. 
Od 1 do 2 knjigi tedensko.  
Bere ruske klasike, 
zgodovinske knjige, knjige 
iz polpretekle zgodovine. 
Strokovna lit. psihologija, 
zgodovina.  
Bere popoldne in zvečer, 
Zelo težko ob izgubi vida, 
ker je tudi prej bila med 

 / Ko je 
oslepela, je 
bila njena hči 
v 1. razredu 
OŠ in ji je 
brala. 
V knjižnico 
gre s hčerko. 

Ovirana 
koncentracija 
pri poslušanju 
knjig. 
Človek postane 
manj pismen, 
če besed ne 
vidi. 
V preteklosti ji 
je bilo najtežje, 
preden je 

Vse 
pogosteje 
ima knjige v 
elektronske
m 
zapisu/sken
iranje.  

Knjižnica naj bo dostopna 
na enostaven način prek 
EIS-a.  
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knjigami. 
Do lit. dostopa prek 
informacijskega sistema 
EIS, ki ga ima ZDSSS. 
Včasih knjigo skenira;  
rada ima knjižnice. 

dobila 
računalnik.  

1
0 

A.10 
Ž 
Slepa 
 

70 Stružev
o pri 
Kranju, 
»manjši 
kraj 
brez 
pločnik
a«, 
živi z 
možem. 

Zelo dobro se počuti v 
knjižnici, vzame vse, kar ji 
knjižnica ponuja. 
Branje ji pomeni ogromno. 
Bere le, kar dobi od 
knjižnice. 
Bere zvočne časopise. 
izjemoma v brajici, saj ni 
preveč vešča v njej. 
Bralna skupina: hodi v 
bralno skupino skupaj z 
videčimi. 
Ob četrtkih prihaja v 
knjižnico, kjer ji bere 
knjižničarka. 
 

Zvočne zapise 
posluša ponoči, ko 
ne more spati in 
popoldene. 
Uporablja tudi 
veliko elektronsko 
lupo (bere črko za 
črko). 
Veliko let je 
uporabljala 
storitev MKK – 
dostava knjig na 
dom. 
Potem se je 
opogumila in prišla 
na obisk knjižnice 
ter bila navdušena 
nad njo. 

Berejo ji 
knjižničarka, 
sestrična, 
prostovoljci, 
zaposleni v 
knjižnici.  
Mož ji že 
sicer veliko 
pomaga, zato 
je v zvezi 
branjem zanj 
to že velika 
obremenitev. 
Največ ji 
pomaga 
knjižnica v 
Kranju 
(MKK). 
Pomagala sta 
ji tečaja 
brajice in 
računalništva
. 

Sam dostop do 
knjižnice. 
Ovira je tudi: 
katalog za 
slepe in 
slabovidne je 
zelo 
nedostopen, 
težko ga je 
pregledovati, 
zelo 
dolgotrajno. 
Ovire 
premaguje s 
pomočjo 
»bralcev«.  

Že 30 let 
uporablja 
knjižnico za 
slepe, 8 let 
uporablja 
dostavo na 
dom in 
zadnjih 9 
mesecev 
hodi v 
knjižnico. 
Želela bi se 
naučiti brati 
s pomočjo 
sintetizatorj
a govora. 
Vesela bi 
bila, če bi 
bilo več 
prostovoljce
v za branje. 
Vesela bi 
bila, če bi 

Knjižnica bi morala biti 
dostopna za vse (ne samo 
za slepe) in dobro 
dostopna (javni prevoz, 
brez arhitektonskih ovir, 
stopnice s kontrastnimi 
progami, vodili po tleh in 
prilagojenimi računi). 
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znala 
uporabljati 
tablico 
(iPad).  

1
1 

A.11 
Ž 
Slepa 
 

59 Ptuj 
(MDSS), 
živi z 
možem 
v večji 
hiši. 

Zvečer, približno 2 uri na 
dan. 
Najraje ima potopisne 
romane. 
Do knjig dostopa prek 
računalnika in pošte. 
Zelo rada bere, zato veliko 
uporablja knjižnico. 

Zvočna fonoteka. Pravi, da ne 
potrebuje 
pomoči, ker 
uporablja 
zvočno 
fonoteko.  

Meni, da nima 
ovir, saj 
uporablja 
zvočno 
fonoteko. 
Največja ovira 
je bilo 
pomanjkanje 
potopisnih 
romanov, ki jih 
ima tako zelo 
rada. 

/ Želi si, da bi bila knjižnica 
bliže ter da bi imela 
potopisno in veliko 
kakovostne literature, 
Da bi bili dobri bralci na 
zvočnih zapisih. 
Knjižnica za slepe mora biti 
strokovna, kakovostna in 
vsem nam dostopna. 

1
2 

A.12 
M 
Slep 
 

63  Ptuj, 
živi v 
svoji 
hiši z 
ženo, 
ima dva 
vnuka, 
invalids
ko 
upokoje
n. 

Bere zelo veliko, to je 
njegov konjiček, zato 
porabi ves prosti čas za to. 
Bere od 4 do 5 ur 
leposlovje, najraje romane.  
V popoldanskem času, tudi 
zvečer. 
Bere tako, da posluša. 

Zvočna fonoteka. 
Naroči po pošti. 
Uporaba knjižnice 
ZDSSS. 
Po internetu. 

/ »Žal nas vlada 
tepe, namesto 
da bi nam 
pomagala.« 
Največje 
težave v 
osnovni in 
poklicni šoli. 

/ Če bo nova knjižnica 
delovala vsaj približno tako 
kot do zdaj, bo kar 
zadostovalo. 
Če bosta pošta in internet 
delovala kot do zdaj, bo 
dobro. 

1
3 

A.13 
M 

/ Ptuj, 
živi v 

Branje mu pomeni zelo 
veliko, a je omejeno na 

/ Bere s 
pomočjo 

Pri dostopu do 
literature ni 

-želel bi si 
več zvočnih 

Knjižnica bi morala biti 
dostopna čim širšemu 
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Slep  
 

lastni 
hiši z 
družino, 
dipl. 
pravnik. 

dnevno časopisje in 
informacije. 
Ima »zelo spoštljiv« odnos 
do knjižnice, vendar jo je 
do zdaj bolj malo 
uporabljal. 

osebne 
asistence na 
društvu. 
S pomočjo 
svojcev 
doma. 
Pri branju mu 
največ 
pomaga 
društvo 
slepih.  

naletel na 
večje ovire. 

zapisov ter 
večjo izbiro 
literature in 
dnevnih 
časopisov 

krogu uporabnikov. 
Novice v knjižnici bi morale 
biti pravočasne. 

1
4 

A.14 
 
Ž 
Slepota 

68 Živi v 
instituci
ji, 
večji 
kraj. 

Vedno je raje brala, kot 
gledala televizijo.  

/ Prostovoljci 
iz 
zdravstvene 
šole, ki berejo 
tudi kakšne 
odlomke. 
Včlanjena v 
Svet knjige, 
kjer je vsak 
mesec 
kupovala 
knjige.  

Pri 
pridobivanju 
literature. 
Institucija, v 
katero je 
vključena, ni 
prilagojena za 
slepe in 
slabovidne.  
 

/ Morala bi biti v vsakem 
večjem kraju, dobrodošla bi 
bila tudi potujoča knjižnica, 
ki bi bila prilagojena.  

1
5 

A.15 
 
Ž 
Slepota 

83 Manjši 
kraj – 
instituci
ja. 

Včasih veliko, zdaj nič. 
Posluša besedila, ki so 
dostopna v zvočni obliki. 

/ Vsake toliko 
ji pomaga 
društvo 
slepih, 
vendar 
zadnja leta 

Računalnika 
ne uporablja, 
ker se ji solzijo 
oči.  

Sama nima 
ovire, ker je 
še pri 
pameti. 
Znajde se, 
kakor se 

Knjige v brajici in zvočne 
knjige ter zadostna 
količina. Sodeluje naj tudi z 
društvom slepih. 
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manj. 
Pošiljali so ji 
zvočne 
zapise.  

lahko.  

1
6 

A.16 
 
Ž 
Slepota, 
demenca 

93 Manjši 
kraj – 
instituci
ja 

Včasih brala veliko več, 
predvsem revije in 
časopise.  

Ko je še videla, je 
uporabljala očala. 
Zdaj nič.  

Posluša 
televizijo in 
radio, bere 
ne.  

Želim si, da bi 
mi nekdo bral. 
Nihče nima 
časa. 

/ Knjige morajo imeti velike 
črke. Poskrbeti je treba 
tudi za tiste, da jim 
pravočasno odkrijejo, da 
slabo vidijo. 

1
7 

A.17 
 
Ž 
Slepota 

44 Manjši 
kraj 

Branje ji pomeni veliko, 
večino časa posluša avdio 
posnetke, ki jih najde na 
internetu.  

»Književnost me 
zanima, družim se 
z ljudmi, ki se radi 
pogovarjajo o 
knjigah. « 

V otroških 
letih ji je 
brala mama. 
Zdaj berejo 
otroci knjige, 
ki jih imajo za 
domače 
branje. Do 
knjig pa zdaj 
dostopa prek 
sistema EIS. 
Društvo 
slepih in 
slabovidnih 
mi je 
učbenike 
prevedlo v 
brajico. Nekaj 
časa pa je k 
njej hodila 

Želenih knjig 
ni na voljo. 
Dolgo traja, da 
nova knjige 
izide v 
primerni 
različici. 
Včasih si dolgo 
moral čakati 
na knjigo, ki je 
potem izšla v 
veliko knjigah. 
Včasih je 
preveden le 
del zgodbe ali 
le prvi del.  

Začela sem 
se zanimati 
za posnetke 
na 
internetu, 
slabost tega 
je, da je 
bralcev v 
slovenščini 
malo in 
berejo slabo 
in brez 
čustev, kar 
je 
dolgočasno.  

Predvsem zvočna literatura 
bi morala biti dostopna v 
slovenskem jeziku. 
Zaposleni bi morali biti 
usposobljeni za pomoč.  
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tudi 
prostovoljka, 
ki je brala.  

1
8 

A.18 
 
M 
Diagnoz
a slep  

60 Manjše 
mesto 

Ne more si predstavljati 
življenja brez branja. 

/ Kakšne 
časopise mu 
prinese žena. 
Tudi od 
društva 
slepih dobi 
veliko 
informacij, 
literaturo si 
poišče sam.  

Zdaj je veliko 
manj ovir kot v 
mladih letih. 

/ Ni pomembno, kje je 
knjižnica, s prevozom lahko 
prideš kamorkoli.  
 
 

1
9 

A.19 
 
M  
Diagnoz
a Slep 

22 Manjši 
kraj/ 
Ljubljan
a 

Bere strokovno literaturo 
za študij, novice na 
internetu. 

Uporablja brajevo 
vrstico za 
računalnik.  

Gradivo si 
zagotovi prek 
spleta. Pomoč 
je nudila tudi 
ZDSSS – 
učbeniki in 
leposlovje.  

/ / Več avdio zapisov. 

2
0 

A.20 
 
Ž 
Diagnoz
a slep  

65 Večji 
kraj – 
gospodi
njstvo 
si deli s 
sinom. 

Opustila je učenje brajice. 
Berejo ji drugi. 

/ Pomagata ji 
sin in hišna 
pomočnica, ki 
ji bereta 
knjige, 
najrajši 
zvečer. Sin ji 
kupuje tudi 
kasete.  

/ / V bližini kraja bivanja, 
enako bi si želela poslušati 
zvočne zapise kar v 
knjižnici. V večji skupini pa 
bi imela tudi večjo 
samozavest pri učenju 
brajice.  
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2
1 

A.21 
 
M 
Diagnoz
a slep  

55 Manjše 
mesto 

Predsednik medkrajevnega 
društva slepih in 
slabovidnih. Največ bere v 
brajici, da vadi branje. 

Knjige v brajici, 
zvočni zapisi, 
računalnik.  

Aktivno 
sodeluje tudi 
na ZDSSS. 

/ / Postavljena v bližini, 
dostopna tudi gibalno 
oviranim, slušna, tiskana, 
brajica in povečan tisk.  

2
2 

A.22 
 
Ž 
Slepota  

66 Manjše 
mesto/ 
samost
ojnost 

Branje mu pomeni stik s 
tem, kaj se dogaja v 
Sloveniji in svetu. Naročen 
ima časopis v brajici. Še 
raje pa posluša radio. 

Uporablja le kasete 
in brajico. 

Predvsem se 
opira na 
družino. 

Najtežje je z 
računi in 
preostalo 
pošto. To mu 
berejo drugi.  

/ Dobro bi bilo, če bi bili v 
knjižnici tudi tečaji za 
uporabo nove tehnologije. 
Dobro bi bilo, če bi imela 
spremstvo – prostovoljce. 

2
3 

A.23 
 
M 
Diagnoz
a slep  

50 Manjši 
kraj 

Bere vsak večer kot 
sprostitev pred spanjem. 
Bere vse vrste knjig.  

Posluša avdio 
posnetke, za katere 
pravi, da v njih 
veliko bolj uživa, 
kot bi pri branju, 
ker je treba zraven 
manj misliti. 

Pri 
pridobivanju 
literature ni 
imel težav, 
saj mu knjige 
pošiljajo iz 
knjižnice 
ZDSSS. 
Kakšen 
članek mu 
prebere kdo 
drug. Od 
ZDSSS pa 
dobi tudi 
veliko drugih 
pomembnih 
informacij. 

/ / Mora biti na dostopnem 
mestu, z dobro urejeno 
signalizacijo za slepe, kjer 
ni veliko prometa. V 
knjižnici morajo biti ravna 
tla, brez ovir ali stopnic.  

2
4 

A.24 
 

65 Manjši 
kraj 

Branje mi pomeni veliko, 
predvsem se želim naučiti 

/ Mož pošlje v 
knjižnico 

/ Želi si, da bi 
ji domov 

Naj bo velika in prostorna, 
z veliko izbiro knjig. Tudi z 
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Ž 
Slepota 

brajice. seznam knjig. 
Včasih dobi 
po pošti 
drugo 
literaturo, 
ker je njena 
izbira 
zasedena. 

poslali 
seznam 
vseh knjig 
in bi potem 
izbrala. 

zvočnimi oznakami. V 
lokalnem okolju. 
 

2
5 

A.25 
 
M 
Slepota 

58 Manjši 
kraj 

Branje mu pomeni veliko, 
bere predvsem knjige in 
časopise. Izobraževanje je 
ena od temeljnih pravic. 

/ Do knjig 
dostopa prek 
zvočne 
knjižnice in 
elektronskeg
a 
informacijske
ga sistema. 
Če kaj ne 
more 
prebrati, mu 
prebere žena. 
Včasih mu ne 
pošljejo 
knjige, ki bi jo 
rad bral, 
ampak nekaj 
drugega.  

Zelo malo 
materiala je, 
kar je ni 
najbolj novo. 
Še posebej kar 
se tiče zvočnih 
knjig. 

Domov 
dobim 30 
kaset enega 
romana in 
moram 
potem 
konstantno 
menjati 
trak.  
 

Želim si, da bi se več knjig 
snemalo, da bodo kvalitetni 
in bodo tudi za novejše 
knjige izdelani. 

2
6 

A.26 
 
M 

85 Manjši 
kraj 

Bere vse, kar dobi iz 
Ljubljane, pošiljajo mu 
dvakrat na mesec. Knjig in 

Zvočni posnetki 
knjig.  

Pomaga mu 
društvo 
slepih, za 

Zvočnih 
zapisov je 
premalo.  

Več zvočnih 
zapisov. 

Predvsem veliko zvočnih 
zapisov knjig. Knjige bi 
morale imeti velike črke, 
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Slepota romanov ne bere več, raje 
posluša televizijo. 

vsak opravek 
jih pokliče in 
nekdo pride. 
Imajo 
organizirane 
tudi prevoze. 

saj je z lupo težko brati. 
Knjižnica mora imeti tudi 
klančine in dvigalo. 

2
7 

A.27 
 
Ž 
Slepota 

52 Manjše 
mesto 

Pomeni ji okno v svet, bere 
veliko zvočno prek 
računalnika. Bere časopise 
in revije, vsak dan. 

Računalniško 
branje in brajeva 
vrstica. 
Pred nekaj leti 
brala še s 
povečevalnim 
steklom. 

Društvo ji 
pošilja 
okrožnice v 
brajici, da jih 
lahko 
prebere 
sama. Pomoč 
ji nudijo 
spremljevalci 
in asistenti 
na društvu, 
prebirajo ji 
tudi 
dokumente 
in pošto. 
Večkrat so ji 
prijateljice 
posnele 
novice na 
diktafon in ji 
jih poslale. 

Dokler ni 
imela 
računalnika, je 
bilo posnetih 
knjig 
absolutno 
premalo. 
Knjige v brajici 
pa zasedejo 
precej preveč 
prostora.  

Pogreša 
predvsem 
večji izbor 
knjig.  
 
 

Vse oznake, v dvigalih in 
policah tudi v brajici. 
 
 
 

2
8 

A.28 
 

93 
M 

Radenci
,  

Pred leti z možem gradila 
lastno knjižnico. 

/ Prostovoljke 
– bralke. 

/ Da bi bilo 
več zvočnih 

Naj zajema vse vrste knjig, 
od proze do poezije, 
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Slepota dom za 
ostarele 

Berejo ji pesmi, knjige in 
časopise. 

knjig in te 
dostopne v 
lokalnih 
knjižnicah. 

znanstvenih člankov, 
otroških besedil … 
Dostopna vsem, ne da bi 
morali priti osebno v 
knjižnico. 

2
9 

A.29 
 
Slepota 

39 
Ž 

Manjši 
kraj, 
(Prekm
urje), 
živi z 
družino. 

Ne more brati, zato se zdaj 
uči brajice, saj ji je branje 
veliko pomenilo. 
Rada posluša zvočne 
zapise. 

Računalnik / / Zvočne 
knjige v 
bližnji 
knjižnici. 

Da knjižnica ne bi imela 
stopnic. 
Police označene z brajico. 
Dostopna (v lokalnem 
okolju). 

3
0 

A.30 
 
Ž 
Slepa 
(Ostanek 
vida 
3 %) 

80 Vas, živi 
sama.  

Bere občasno, časopise, 
teletekst, pošto. Branje ji 
predstavlja napor, saj mora 
brati črko po črko. 

Povečevalno steklo 
z lučko, posebna 
teleskopska očala. 

Iz društva 
slepih in 
slabovidnih ji 
pošiljajo 
razna čtiva z 
veliko pisavo 
in zgoščenke. 
Če želi kaj 
napisati. 
prosi nekoga 
in mu 
narekuje. 
Družinski 
člani ji 
preberejo 
pošto. Čtivo ji 
pomagajo 
najti tudi 

Ni se učila 
brajice.  

/ Veliko izbire, veliko avdio 
materiala.  
Prilagojena, da bi se lahko 
samostojno orientirali. 
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spremljevalk
e na društvu.  

3
1 

A.31 
 
M 
Slep 

22 Manjši 
kraj, čez 
teden 
živi v 
študent
skem 
naselju. 

Bere prek računalnika, 
novice na internetu, 
elektronsko pošto. Bere 
tudi časopise za slepe. 
Knjige pa v brajici ali 
zvočni obliki. Veliko 
literature dobi na spletu. 

Računalnik. Obiskuje 
knjižnico 
zveze, kjer 
mu preberejo 
in posnamejo 
učbenike. Na 
koncu 
šolskega leta 
je sporočil, 
kaj potrebuje 
– berilo za 
gimnazijo je 
bilo posneto 
na 40 kaset.  

Daljše knjige v 
brajici so zelo 
veliki kupi, ki 
zasedejo 
veliko 
prostora. 

 Želim si, da bi se v knjižnici 
znašel, več prostorov, 
ločenih z vrati, in oznake v 
brajici. Tudi avdio knjige bi 
morale biti označene v 
brajici. 

3
2 

A.32 
 
Slepota 
(ostanek 
vida 
2 %) 

91 
M 

Tolmin, 
živi z 
ženo. 

Časopisi in revije. 
Zvočne knjige. 

Posebna očala 
(daljnogled) 

Bere mu 
žena. 

/ / / 

3
3 

A.33 
Ž 
 
Slepa 
(ostanek 
vida 
1 %)  

45 Srednje 
veliko 
mesto,  
živi 
sama.  
Ima 
visoko 

Prebere v povprečju 2 
knjigi na mesec.  
Strokovno lit., časopise.  
Pomnjenje je slabše, ker 
besedila ne vidi, kot ga je 
nekoč. 
Uporablja zvočne knjige 

Zvočni način 
branja.  
Brajice ne 
uporablja.  
Knjigo pošlje na 
ZDSSS, da jo dajo v 
zvočno obliko.  

Včasih ji 
berejo 
prijatelji.  
Znanci dajejo 
knjige v 
elektronsko 
obliko in ji jih 

Oddaljenost 
kraja od 
zvočne 
knjižnice.  
Rada bi iskala 
sama po 
policah, pa to 

Dostopanje 
do zvočnih 
knjig in 
gradiva bi 
moralo biti 
hitrejše.  
Knjiga naj 

Zdajšnji knjižničarji v 
splošnih knjižnicah so 
dobri.  
Želim fizično dostopno 
knjižnico, blizu 
avtobusnega postajališča.  
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 izobraz
bo, 
zaposle
na za 
polovič
ni 
delovni 
čas.  

knjižnice ZDSSS. 
 

pošljejo. 
Včasih ji 
kakšno 
daruje 
knjigarna.   

ni mogoče;  
Včasih je bilo 
treba dolgo 
čakati. 
 

bo enako 
hitro 
dostopna 
kot drugim 
bralcem.  
Zvočne 
knjige 
morajo biti 
bolje 
prebrane.  
Potrebuje 
skener. 

3
4 

A.34 
M  
Slep, 
popolna 
izguba 
vida  

44 Manjši 
podežel
ski kraj,  
živi s 
starši in 
bratom, 
poklicn
a 
izobraz
ba.  
 

Bere zelo veliko.  
3-krat mesečno uporablja 
knjižnico; od 5 do 6 knjig si 
prenese na računalnik.  
Zgodovinske knjige. 
Knjige dobiva v knjižnici 
ZDSS in v ljudski knjižnici v 
svojem kraju.  
V svojem kraju prej pokliče 
knjižničarja po telefonu, 
gre sam ponjo, doma jo 
skenira.  

Brajica. 
Zvočna knjiga.  
Knjigo, ki si jo 
izposodi, si 
skenira, jo 
spremeni v 
elektronsko obliko 
in da tudi v 
knjižnico ZDSSS. 
Redko si knjige 
izposoja po pošti, 
saj uporablja EIS. 

/ Največja ovira, 
ko so knjige 
pošiljali po 
pošti, saj je 
trajalo 14 dni, 
vmes dolgčas.  

Da bi nas 
naučili 
uporabljati 
digitalne 
knjižnice. 

Lokacija dostopna, 
avtobusno postajališče 
blizu. 
Čim večje število dostopnih 
knjig.  
Raznolik izbor knjig.  
Format DAISY, »da bi se 
lažje premikala po straneh 
in poglavjih«. 
Knjižnico naj uporabljajo 
tudi starejši. 

3
5 

A.35 
Ž 
Slepa 
(ostanek 
vida 

32 
let 

Manjši 
kraj, 
živi 
skupaj z 
mamo;  

Prebere 3 knjige mesečno.  
Strokovne članke. 
Uporablja zvočne zapise; z 
računalnikom knjige 
prenese na svoj računalnik; 

Včasih ji je ZDSS 
povečala knjigo in 
ji skenirali 
strokovno lit.  
 

Sorodniki in 
prijatelji, ki ji 
dnevno 
berejo pošto.  

Ovira je, ker ji 
vse vzame 
veliko več 
časa, da pride 
do primerne 

Skener, ki 
besedilo 
pretvori v 
Word in 
odstrani 

Knjižnica dostopna za vse 
populacije.  
Na voljo več strokovne 
literature, ki bi jo hitro 
priskrbeli in prilagodili.  
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1 %)  srednje
šolska 
izobraz
ba.  

časopise bere na spletu.  
Brajice ne uporablja.  
Uporablja knjižnico ZDSSS, 
od tam si knjige prenese na 
računalnik.  
Včasih si kakšno skenira. 

lit., išče po 
internet.  
Mora prositi 
druge, da ji 
skenirajo, 
poiščejo, 
preberejo.  
 

slike iz 
besedila. 
Oseba, ki bi 
jo lahko 
poklical in 
bi bila na 
voljo za 
literaturo. 
 

Druge dejavnosti v 
knjižnici, literarni večeri, 
okrogle mize, večeri 
pravljic, banje knjig v živo, 
potopisna predavanja.  

3
6 

A.36  
M  
Popolna 
izguba 
vida  
 
 

76 
let  

Manjši 
kraj, 
živi sam 
v hiši. 
Ima 
končan
o nižjo 
gimnazi
jo in 
poklicn
o 
usposab
ljanje. 

Veliko bere, mu veliko 
pomeni, »okno v svet«.  
Zgodovinske, romantične, 
poljudnoznanstvene knjige, 
biografije.  
1 knjiga na teden; 
uporablja zvočni zapis. 
Uporablja EIS, elektronsko 
knjižnico. 
V brajici bere časopise 
ZDSSS.  
Vsak dan brska po EIS-u, če 
je kaj novega.  

Uporablja skener, 
skenira pošto, ki jo 
dobi.  

Sorodniki, 
znanci, 
prijatelji;  

mu 
snemajo 
besedila 
za 
zborovsk
e pesmi. 

Največja ovira 
je, da ni 
dostopa do vse 
literature.  

Program 
DAISY in 
vse 
pridobitve 
tehnologije. 

V večjem kraju, čim bolj 
dostopna. 
Čim širši dostop do 
literature. 
Organiziranje srečanja z 
avtorji knjig v knjižnici, da 
se omogoči osebni stik z 
ustvarjalci. 
Uvedba sistema DAISY.  

3
7 

A.37 
M 
Izguba 
vida,  
(ostanek 
vida 
2 %)  

64 
let 

Živi v 
manjše
m kraju  
v hiši 
skupaj z 
ženo;  
visoka 

Branje ima velik pomen.  
Bere od 2 do 3 ure dnevno.  
Časopise prebira na 
računalniku (Delo, 
Finance). 
Vsak dan dostopa do pisnih 
gradiv prek računalnika. 

Bere v 
elektronskem 
zapisu, zvočne lit. 
ne uporablja. 
Uporaba 
računalnika z 
zoom tekstom. 

Žena  Veliko ovir 
pred 
obdobjem 
računalnika  

/ Vsaka slepa oseba naj ima 
pravico do dostopa 
elektronske opreme. »Naša 
pravica je, da imamo 
dostop do vsega in da sami 
odločamo o tem, kaj bomo 
brali in česa ne.« 
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izobraz
ba. 

Uporablja knjižnico ZDSSS 
in BIBLOS za izposojo 
elektronskega gradiva.  
 
 

Tablični računalnik 
s povečavo.  
Informacije 
pridobiva iz spleta.  

Elektronski zapis vseh 
pisanih gradiv.  
Več brajice.  
»Imeti moramo dostop do 
katerekoli knjižnice v 
Sloveniji.«  
Elektronski bralniki za vse, 
ki bodo sčasoma tudi 
zvočni.   

3
8  

A.38 
M 
Izguba 
vida 
(ostanek 
vida  
0,2 %) 
  

27 Živi na 
vasi v 
hiši 
skupaj s 
starši in 
sestro;  
visoka 
izobraz
ba. 

Branje je razvedrilo, 
sprostitev. 
Bere romane, zvočne 
knjige. 
Brajico bere počasi. 
Redko obišče knjižnico 
ZDSSS, več dobi od 
prijateljev. 

/ Starši so mu 
brali 
študijsko 
literaturo. 
Največ 
mama, manj 
sošolci, ZDSS 
je bila 
»prepočasna
«.  
 

/ Vse knjige 
na 
fakultetah 
naj bodo 
posnete 
vnaprej v 
zvočnem 
zapisu ali 
brajici.  
 

Postavljena v glavnem 
mestu.  
Distribucija knjig prek 
pošte. 
Komuniciranje po 
elektronski pošti in 
telefonu. 
Zvočne knjige za vse, 
predvsem starejše.  
Literarni večeri z gosti. 

3
9 

A.39 
  
Ž 
Ostanek 
vida 
0,5 %  

40  Večji 
kraj, 
živi v 
hiši z 
družino
; 
srednje
šolska 
izobraz

Branje ima velik pomen 
zanjo.  
Bere v brajici (knjige, 
časopise). 
Je članica hrvaške 
knjižnice, ki ji pošilja knjige 
v brajici. 
Članica tudi ZDSS in 
knjižnice. 

Računalnik. 
Brajica.  

Članice 
Ženskega 
društva 
Lyons klub so 
jim 1-krat 
mesečno 
brale.  
Posluša tudi 
sina, ki bere 

/ Podpora pri 
učenju 
računalnišk
e 
pismenosti. 

Blizu ZDSSS. 
Naj ne bo dostopna za vse, 
ker imajo drugi ljudje 
običajne knjižnice.  
Več otroške literature, 
taktične knjige. 
Obnoviti stare knjige, ki so 
obrabljene.  
Novi natisi v brajici.  
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ba.  Dobiva tudi zvočne knjige, 
4 knjige na leto, redno 
časopisi.  
2-krat mesečno obišče 
običajno knjižnico, otipava 
knjige, tudi knjige za 
otroke, ki so taktilne.  

šolske 
obveznosti.  
Dnevno pošto 
ji bere mož. 
Na 
medobčinske
m društvu je 
organizirano 
branje v živo. 

Naj postane kulturno 
središče slepih in 
slabovidnih.  
Kulturni dogodki, 
gledališke predstave.  

4
0 

A.40 
 
M  
Ostanek 
vida 0 %  
 

58 Širša 
Dolenjs
ka, živi  
v hiši z 
ženo, 
sin z 
družino 
v 
drugem 
nadstro
pju. 
 
 

Bere brajico, ki se jo je 
naučil od malega v zavodu. 
Časopise, ki jih izdaja 
ZDSSS. 
Knjigo občasno.  
Redko zvočno knjigo, ker 
mu misli uhajajo.  
Računalniško ni dobro 
usposobljen.  
Ima stike s knjižnicama 
ZDSSS in Novo mesto, ki jih 
pokliče po telefonu, če kaj  
potrebuje; ko izbere 
literaturo, na MDSS nekdo 
prebere.   

Brajica, malo 
zvočnega gradiva.  

/ Žena in hči 
pomoč pri 
računalniku.  
Preberejo 
članek iz 
dnevnega 
časopisa.  

Računalnišk
o 
opismenjev
anje.  

Hitrejši dostop. 
Hitrejše kroženje lit.  
Da bi bilo več izvodov, več 
naslovov. 
Da bi bila knjižnica tudi za 
tiste, ki niso včlanjeni v 
društvo.  
 

4
1 

A.41 
Ž 
78 
Ostanek 
vida 0 % 

78 Severno 
vzhodn
o 
Prekmu
rje 

Zelo veliko bere, dobiva 
romane na zgoščenkah in 
po novem tudi časopise. 
Od 2 do 3 dni dobi novo 
pošiljko, je zelo zadovoljna 

Predvajalnik mp3, 
kamor da knjige; 
prej jih je imela na 
kasetah, kjer so se 
trgali trakovi.  

Kolegica, 
mama od 
snahe ji 
pomaga pri 
izbiranju in 

Dobila nov 
aparat Sony, ki 
ne bere 
zgoščenk, ki jih 
je prejšnji bral.  

Zdaj dobiva 
2 
časopisaNe 
ve, ali sta 
enaka ali so 

Je zadovoljna tako, kot je.  
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 (tromej
a), živi 
sama v 
hiši, 
vdova, 
pred 
kratkim 
ostala 
povsem 
brez 
vida.  
 

z organizacijo pošiljanja; 
naroča 2-krat mesečno 3 
knjige hkrati.  
Bere vsak dan, okoli 160 
strani na dan. 
 
 

TV, radio.  
 

naročanju iz 
kataloga.  
 

Ovira je, ker ne 
ve, kje je 
ostala, če vmes 
preklopi na 
radio.  
Signal na radiu 
je slab (Murski 
val).  

si vsebine 
tako 
podobne.  
Članki v 
časopisu naj 
bodo še o 
higieni in 
naravi.  
Rada bi 
vedela, kje 
je končala 
branje na 
predvajalni
ku mp3. 

4
2 

A.42 
Ž 
Ostanek 
vida 3 %  

74  Murska 
Sobota,  
živi 
sama  
v bloku, 
vid se ji 
slabša. 

Ogromno uporablja zvočne 
knjige, več ur na dan, pozno 
v noč. 
Dobi jih po pošti, časopisov 
ne naroča.  
Uporablja knjižnico ZDSSS, 
vse knjige naroči od tam.  
Slučajno izvedela, da so 
tudi časopisi zvočni, ker je 
prišel eden pomotoma po 
pošti.  
Knjig ne izbira sama, 
ampak ji jih pošiljajo in 
izberejo v knjižnici. 
»Včasih se poskušala, 

Predvajalnik mp3. 
 

/ Na nekaterih 
posnetkih v 
knjigi nekdo 
govori 
prehitro; 
nekatere so 
popraskane; 
trak se je 
včasih trgal. 

Narediti si 
zalogo knjig, 
jo skrbi, da 
bi ostala 
brez knjig. 

Naj bo tako naprej.  
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ampak večkrat ni bilo tiste 
knjige, ki sem jo izbrala, je 
bila izposojena.«  
»Na začetku so pošiljali 2, 
potem sem prosila, da jih 
pošljejo več naenkrat. «  

4
3 

A.43 
M 
Ostanek 
vida 0 % 

61 Ljubljan
a, živi z 
družino
; visoka 
izobraz
ba, 
doktor 
znanost
i.  

Branje je zelo pomembno: 
konjiček, spremljanje 
literature. 
Prebere 1 knjigo tedensko. 
Uporablja knjižnico ZDSSS, 
fonoteko.  
Z vsemi knjižnicami je zelo 
zadovoljen.  

/ Včasih mu 
kdo prebere 
kakšno novo 
knjigo, da se 
posname. 
Strokovna 
dela in 
časopise bere 
asistent.  
Včasih 
časopise tudi 
žena, v službi 
tudi tajnica, 
študentka 
asistentka.   

Največja ovira 
je bila včasih 
strokovna 
literatura, saj 
so ZDSSS 
vodili »ljudje, 
ki niso bili 
izobraženi in 
niso imeli 
pravega 
odnosa do 
izobrazbe«; 
zdaj pa 
knjižnica 
dobro dela. 
 

Da pridejo 
nove knjige 
prej do 
slepih, ne z 
zamikom, 
ker se čaka, 
da je knjiga 
posneta.  

Da se z založniki sklene 
pogodba, da tisti dan, ko 
izide knjiga v založbi, pride 
v roke tudi osebam z oviro 
vida.  

4
4 

A.44 
Ž 
Brez 
ostanka 
vida, loči 
svetlobo 
in temo. 

28 Ljubljan
a, živi v 
stanova
nju; 
doktors
ka 
študent

Bere zelo veliko, nekaj ur 
dnevno, leposlovje (v 
zvočnem zapisu), 
strokovno literaturo 
/digitalizirano).  
Besedila za prevajanje in 
lektoriranje. 

Zvočni zapisi.  
Digitalizirani 
zapisi, ki jih naroči 
in dobi v kratkem 
času.  
Sistem Jaws 
/zvočna sinteza/. 

Asistent, ki jo 
spremlja v 
avstrijski 
knjižnici, ki 
pomaga pri 
zbiranju 
poglavij itd.  

V Ljubljani več 
ovir, ker je 
manj pomoči 
osebja kot v 
Gradcu.  

Ne želi se 
vrniti v 
Ljubljano, 
ker je slabše 
kot v 
Avstriji. 

Digitalna dostopnost od 
doma, kot je zdaj EIS. 
Če bo knjižnica tudi za 
druge osebe z ovirami, se 
mora branje dvigniti na 
bolj profesionalno raven.  
Univerza v Ljubljani naj 
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ka na 
Univerz
i v 
Gradcu.  

Uporablja knjižnico ZDSSS 
za leposlovje; uporablja 
EIS. 
Drugo strokovno literaturo 
pa v običajnih knjižnicah in 
univerzitetni v Gradcu, kjer 
imajo Center za integriran 
študij, tam tudi dostop do 
literature.  
Na Univerzi v Gradcu imajo 
digitalizirano literaturo za 
slepe; vsak oddelek ima 
eno lupo. 
V elektronski knjižnici 
izbereš in naročiš, kar 
potrebuješ; tam so 
zaposleni ljudje za 
digitaliziranje za študentke 
z ovirami.  
V Zagrebu in Gradcu boljše 
kot v Ljubljani.  

Brajev zaslon.  
Sistem EIS. 

V Avstriji 
univerza 
skenira ne 
samo 
strokovna, 
temveč tudi 
leposlovna 
dela, jih 
korigirajo. 

začne skrbeti za študijsko 
literature.  
Vsak naj bi imel digitalen 
dostop, da se prijavi, naloži 
in posluša knjigo.  

4
5 

A. 45 
 
M  
Ostanek 
vida 0 %  
(od 11. 
leta 
starosti, 

58 Murska 
Sobota, 
živi z 
ženo v 
stanova
nju; 
zaposle
n na 

Branje mu veliko pomeni, 
bere zgodovino, potopise. 
Eno knjigo na 2 meseca; 
časopisi. 
Naročen na časopise ZDSSS 
Obzorje, Naš glas, Rikoss.  
Knjige dobiva na 
zgoščenkah in kasetah.  

Predvajalnik 
zgoščenk. Internet. 
Elektronska pošta. 
 

/ Ni formata 
DAISY, ne veš, 
kje si ostal.  
EIS bi bilo 
treba 
modernizirati, 
ker je toliko 
operacij, da je 

Računalnišk
o 
opismenjev
anje.  

Osebje naj bo dobro 
usposobljeno.  
Knjižnica je zelo 
pomembna.  
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2 leti v 
zavodu) 

društvu 
slepih. 

Brajica prepočasna. zelo zahtevno.  

4
6 

A.47 
Ž 
Ostanek 
vida 
0 %, loči 
samo 
svetlobo. 
  

45 okolica 
Ljubljan
e, 
mestno 
kolje, 
živi 
z 
možem 
in 
dvema 
otroko
ma; je 
zaposle
na.  

Branje ji veliko pomeni, 
sprostitev, izobrazbo, 
osebni razvoj. 
Vsak dan od 1 do 4 ure.  
Bere zvočno, tudi na 
računalniku večinoma 
zvočno, s prsti malo. 
Vključena v knjižnico 
ZDSSS, kjer dobiva knjige. 
»Bežigrajska knjižnica, a ni 
bila zadovoljna, ker so 
delali le zvočne povzetke, 
ni bilo celih knjig. Nekatere 
knjige bolj igrajo, ne berejo, 
meni ni do tega.« 
Dostop do EIS, elektronska 
in zvočna oblika.  
Knjižnico obišče dvakrat 
mesečno in si nabere okoli 
20 knjig.  

Računalnik  
 

Si izmenjava 
elektronske 
knjige s 
prijatelji.  
Včasih ji kdo 
prebere 
knjigo, če še 
ni posneta. 

Ovira je, ker ni 
sprotnega 
dostopa do 
knjig; da jih ne 
dobi takoj, ko 
je aktualno, 
ampak čez eno 
leto.  
Bralci, ki ne 
berejo dobro 
(ne znajo 
izgovarjati; ali 
jo igrajo, 
namesto 
berejo).  
»Slepi bi 
morali sami 
izbrati bralce 
na avdiciji!« 

Da bi imela 
knjižnica 
format mp3, 
da se knjigo 
poskusi, ali 
je v redu.  
 

Da ne bi bila podobna 
skladišču, ampak da bi bilo 
več prostora.  
Da ne bi bilo zatohlo, 
ampak prijetno. 
Da bi se dalo knjigo najprej 
preizkusiti že v knjižnici.  
Dostopnost avtobusa. 
Prijazno osebje.  
Da bi lahko sami brskali po 
knjigah, vzeli knjigo v roke 
ipd. 
Takoj ko knjiga izide, da se 
naredi elektronski izvod za 
elektronsko knjižnico. 

4
7 

A. 48 
Ž 
Ostanek 
vida 
1,5 % 
 

72 Zgornja 
Gorenjs
ka, živi 
na vasi 
v hiši, 
zdaj živi 
sama.  

Branje ji ogromno pomeni. 
Ogromno bere; potopise. 
Bere s pomočjo 
predvajalnika mp3 in 
zgoščenke.  
Knjige dobiva iz zvočne 
knjižnice ZDSSS. 

Predvajalnik mp3. 
Močna lupa, a z njo 
prebere največ eno 
stran na enkrat.  

Prijateljice ji 
berejo 
Dnevnik , 
Delo, 
Gorenjski 
glas (včasih 
kar po 

Na začetku 
knjige naj bo 
napisano, za 
kakšno zvrst 
knjige gre; ali 
je kriminalka, 
potopis …/Piše 

Učenje 
računalnika, 
ki ga zdaj ne 
uporablja.  
Naj bodo 
boljše škatle 
za 

Naj bo tako prijazno osebje, 
kot je bilo do zdaj.  
Zelo dober je zdajšnji 
sistem pošiljanja, naj se 
ohrani.  
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»Veliko snemajo 
plažastega, po mojem 
nepotrebno.«  
V knjižnici osebje zelo 
uslužno in prijazno. 
Časopis Obzorje, a se je 
preveč mučila, da bi kam 
prišla.  
− Časopisi Naš Glas, to 

bere, ker je samo en 
časopis na eni 
zgoščenki in je lažje.  

telefonu).  na škatli, a ne 
na posnetku./ 
Mojca K. 
Menart bere 
prehitro, da se 
besedilo ne 
more usesti; 
nekateri delajo 
vso knjigo isto 
napako; naj 
berejo bralci z 
nižjimi glasovi.  
Nekateri 
berejo 
predolge 
odseke in ne 
povedo strani 
knjige ali le 
redko; vsi 
morajo 
prebrati 
številko strani.  

zgoščenke, 
ker se hitro 
zlomijo in 
potem to 
lepijo.  
Čaka, da 
dobi novi 
časopis, ki 
se ne vrača. 
 

4
8 

A.49 
Ž 
Ostanek 
vida 0 %   
 

60 Okolica 
Nove 
Gorice, 
živi z 
možem 
in 
sinom v 

Zelo veliko bere, zdaj na 
predvajalniku mp3, prej 
kasete s trakovi.  
Bere potopise, romane, 
duhovne knjige, včasih tudi 
kaj strokovnega. 
Od 2 do 3 knjige na teden; 

Predvajalnik mp3. 
Zdaj se začenja 
učiti na računalnik.  

Včasih ji je 
bral mož, 
zdaj tudi on 
slabo vidi. 
 

/ Računalnišk
a znanja, da 
bi ji bilo 
lažje 
dostopati v 
zvočno 
knjižnico, ki 

Pošiljanje literature prek 
računalnika.  

Ljudi, ki bi znali svetovati. 
Da ti osebje pokaže kaj na 
računalniku. 
Knjižnico potrebujemo, ker 
potrebujemo nekaj 
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hiši v 
vaškem 
okolju.  

enkrat tedensko pošlje 
nazaj, oni pa ji pošljejo 
novo pošiljko. 
V brajici ne bere, ker gre 
prepočasi, čeprav jo zna.   
Z bralkami si med seboj 
povedo, katera je dobra 
knjiga. 
Knjige dobiva izključno 
prek ZDSSS, zvočne 
fonoteke, že več kot 30 let.  
Vse dobiva po pošti; vedno 
ima nekaj knjig na zalogi, 
sicer postane nemirna.  
Časopisov ne bere, ker ima 
televizijo.  
Nekaj časa je dobivala 
Obzorje, kjer je bil tudi 
Rikoss; ker je bilo na eni 
kaseti preveč časopisov, je 
porabila ogromno časa, da 
se je prebila do želene 
vsebine.  

je na 
internet. 
Preveč 
zahtevni 
koraki, 
predolg 
postopek, 
treba si je 
veliko 
zapomniti.  

sodobnega. 

4
9 

A.50 
Ž 
 
Ostanek 
vida 2 % 
 

76 Osrednj
a 
Primors
ka, 
vaško 
okolje, 

Zelo veliko bere iz 
zgoščenk, kasete in brajico 
(jo bere počasi). 
Od 4 do 5 knjig mesečno.  
Bere časopise za dom in 
družino ter zgoščenke, ki 

Kasetofon in 
slušalke.  
 
Dobila je star 
računalnik od 
nečakinje; na 

»Pomagamo 
si med seboj, 
da drug 
drugemu 
povemo, kaj 
brati in komu 

Ne zna ravnati 
z 
računalnikom. 
»Zame je 
računalnik bau 
bau!« 

Da bi se 
usposobila 
za delo na 
računalniku
.  
 

Naj se knjige še vedno 
dobivajo po pošti.  
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živi 
skupaj s 
svakinj
o, ženo 
pokojne
ga 
brata.  
 

so nove in jih ni treba 
vračati, kar ji olajša, da ni 
treba na pošto.  
Vse dobi iz ZDSSS; zelo 
zadovoljna, le s tem ne, da 
ne dobi tistih knjig, ki bi jih 
rada. »Občutek imam, da 
pošljejo naprej tisto, kar od 
nekoga dobijo nazaj.«  

društvu ga 
usposabljajo.   

poslati.« 
 

 

5
0 

A.51 
M 
Popolna 
izguba 
vida  
 
 

67 Manjši 
kraj, 
živi v 
hiši 
skupaj z 
ženo; je 
poklicn
o 
izobraž
en.  

Branju mu ogromno 
pomeni; bere vsak dan, 3 
ure dnevno.  
Bere zgodovinske romane, 
kriminalke, pustolovske; 
okoli 10 knjig mesečno.  
Dnevne časopise malo, ker 
gleda televizijo in posluša 
radio. »Naši časopisi so 
sploh časovno 
zamaknjeni.«  
Zvočne, digitalne, e-zapis 
prek brajevega zaslona. 
EIS ZDSSS; si prenese po 8 
knjig.  
Knjige si naloži prek 
interneta. 

Predvajalnik mp3. 
Računalnik.  
Brajev zaslon.  

Včasih kaj 
prebere tudi 
žena.  

Da je mogoč 
dostop le do 
knjig, ki so v 
knjižnici 
ZDSSS. Omejen 
dostop do 
knjig. 
 
 
 
 

Večja izbira 
literature. 

Ni važno, kje bo knjižnica, 
samo da bo elektronsko 
dostopna. 
Širša izbira literature.  
Če bi jo uporabljali tudi 
videči, bi se morda izrodilo. 
 

5
1 

A.52 
Ž 
Ostanek 

55 Mesto, 
poročen
a, živi z 

Branje ji veliko pomeni.  
1 knjigo mesečno, največ 
zvečer.  

Predvajalnik za 
zgoščenke. 
Računalnik.  

Mož prebere 
krajše članke.  

Največja ovira 
je bil vmesnik 
spletne 

Večja 
ažurnost pri 
pretvarjanj

Dostopnost prek interneta 
in da je vmesnik preprost 
za uporabo.  
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vida 
0,5 %  

možem;
višja 
ekonom
ska 
šola.  

Poslušanje zvočnih 
posnetkov in elektronskih 
knjig.  
EIS ZDSSS; od društva 
dobila navodila za tehnični 
dostop.  
Ne zna brajice.  
 

Program za sintezo 
govora.  
 

aplikacije EIS, 
ki ni preveč 
dober, zato je 
morala 
nekatere 
knjige večkrat 
iskati in 
prenašati. 
 

u knjig v 
zvočni 
zapis. 
Več izbora 
poljudno 
znanstvene 
literature 
na področju 
zdravja in 
psihologije.  
Kakovostni 
optični 
bralnik, ki 
bi skeniral 
dokumente 
in knjige.  

Fizična lokacija v bližini 
sedeža ZDSSS. 

5
2 
 

A.53 
 
M  
Brez 
ostanka 
vida  

74 Vaško 
okolje, 
živi z 
ženo.  
  
 

Bere vsak dan, leposlovje in 
zvočne knjige.  
Dostop do EIS-a, ima geslo, 
raznolikosti se mu zdi 
dovolj. 
Dostopa vsak dan.  

/ / Velike težave, 
da se je naučil 
dostopati do 
EIS-a.  

Želi si 
dostop do 
drugih 
knjižnic.  

Knjižnica naj bo zvočna.  

5
3 
 

A.54 
Ž 
Brez 
ostanka 
vida  

/ / Branje ji pomeni ogromno, 
širjenje obzorja; bere 
romane, psihologijo, 
poezijo, novosti na 
tehničnem področju.  
ZDSSS ji pošilja časopise v 
brajici in knjige na kasetah;  

Računalnik  / Ne more si 
ogledovati 
fotografij. 
Ko še ni imela 
računalnika, je 
bila omejena 
samo na 

Večja izbira 
knjig na 
ZDSSS v 
elektronski 
obliki. 
 
 

Da bi gradivo pošiljali po 
pošti. 
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Iz EIS-a si prenese knjige v 
elektronski obliki.  
Uporablja zvočno in 
tiskano gradivo iz matične 
knjižnice Kamnik.  

zvočne knjige, 
ki so ji jih 
pošiljali z 
ZDSSS.  

5
4 
 
 

A.55 
Ž  
Ostanek 
vida 
1,75 % 
 

25 Tržič, 
živi s 
starši, 
absolve
nt FSD.  

Ne bere veliko; branje ji 
pomeni sprostitev, širjenje 
obzorja. 
Bere biografije, 
avtobiografije znani oseb.  
Posluša zvočne in 
elektronske knjige  
Pomoč od knjižnice ZDSSS, 
kjer dobi knjige v brajici, 
zvočnem zapisu, format 
mp3, elektronske knjige. 
Uporablja EIS.  
Po študijsko literaturo gre 
v domači kraj.  
 

Računalnik.  
Program Jaws.  
Predvajalnik mp3. 

Društvo 
študentov 
invalidov 
skenira 
knjige.  
Za študij je 
knjige 
prinesla na 
ZDSSS, da so 
jih prebrali 
bralci in 
posneli v 
obliko mp3. 
Mama ji je 
pomagala pri 
branju za 
študij.  

Da ne more 
brati točno 
določenih 
knjig, ampak 
samo tiste, ki 
so na voljo v 
zvočni ali 
elektronski 
obliki.  
Na fakulteti so 
se sošolci takoj 
zagrebli, da so 
pobrali iz 
knjižnice 
izvode 
obvezne 
literature, zato 
te nekaj časa ni 
bilo na voljo.  
Oviro bi 
zmanjšal večji 
obseg 
dostopne 
literature.  

Dostop do 
vse 
literature, ki 
jo imajo 
videči, in 
prilagojena 
v 
elektronsko 
obliko ali 
zvočni 
zapis.  
 

Postavljena v centru 
Ljubljane.  
Police s knjigami naj bodo 
opremljene z napisi v 
brajici in povečanem tisku. 
Po tleh taktilne oznake.  
Knjižničarji morajo biti 
pripravljeni na pomoč in 
pomagati poiskati želeno 
knjigo.  
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5
5 
 
 

A.56 
M 
Brez 
ostanka 
vida  

40 Biva na 
Obali,  
živi s 
partner
ko v 
najemni
škem 
stanova
nju; 5. 
stopnja 
izobraz
be.  
 

Branje je informiranje, 
učenje, sprostitev.  
2 uri dnevno na internet.  
Bere leposlovje, zvočne 
knjige.  
Dostopa s pomočjo EIS v 
okviru ZDSSS – elektronski 
dostop, ki daje svobodo. 
Zvočne zapiske s sestankov 
upravlja s pomočjo 
diktafona.  
 

Računalnik.  
Diktafon.  
 

 

Pomoči in 
asistenco 
nudi 
partnerica.  
 

Ker ni kazala 
na dolgih 
dokumentih v 
obliki PDF; 
tabele so 
nerazločne.  
Zvočne knjige 
ne dohitevajo 
novitete , smo 
prikrajšani za 
novitete, ki jih 
dobijo videči.  

Kakovosten 
bralnik 
(npr. Jaws).  
Elektronski 
portal, ki bi 
bil tako 
dobro 
urejen, da bi 
se lahko 
lepo listalo 
po njem.  
 

Dostopanje prek spleta, 
lokacija za to ni 
pomembna.  

5
6 
 

A.57 
Ž 
Ostanek 
vida 
0,04 %  

/ Okolica 
Celja,  
študira 
sociolog
ijo na 
Univerz
i v 
Maribor
u.  

Bere za sprostitev in zaradi 
študija. 
Bere romane, zvočne 
knjige, za potrebe študija si 
knjige skenira.  
Uporablja EIS in knjižnico 
ZDSSS.  
ZDSSS ji je veliko pomagala 
v srednji šoli, ko je 
prilagajala učbenike. 
Zdaj uporablja 
Univerzitetno knjižnico 
Maribor za študijsko 
gradivo.  
 

Računalnik.  
Predvajalnik mp3. 

Ljudje, ki so 
okoli nje, ki ji 
svetujejo kaj 
okoli knjig, 
katere naj 
skenira, ji kaj 
preberejo iz 
knjig. 
Društvo 
študentov 
invalidov, ki 
pomaga pri 
skeniranju 
knjig  

Premalo 
aktualne 
literature in 
drugih virov v 
zvočni obliki. 
Skeniranje 
literature 
vzame veliko 
časa.  
Včasih se že 
skenirana 
literatura 
izkaže kot 
neprimerna, tu 
potrebuje 

Da bi bile 
založbe bolj 
fleksibilne 
glede 
avtorskih 
pravic, kar 
bi 
zmanjšalo 
ovire pri 
dostopanju 
do gradiva; 
predvsem 
glede 
učbenikov 
in delovnih 

Dostopna slepim, 
slabovidnim in drugim z 
različnimi težavami pri 
branju. 
Naj bo postavljena v 
Ljubljani.  
Naj se ohrani EIS. 
»Vseeno naj bi bil EIS pri 
navajanju naslovov knjig in 
avtorjev natančnejši, saj se 
med brskanjem najde 
veliko napak, ki mnogokrat 
otežujejo iskanje točno 
določene knjige. Te napake 
se lahko popravi že zdaj in 
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pomoč osebe, 
ki vidi.  
Problem je, ker 
nam založbe 
ne posredujejo 
knjig v 
elektronski 
obliki zaradi 
avtorskih 
pravic.  

zvezkov.  ne pri novi knjižnici.« 
Več aktualnih knjig.  

5
7 
 

A.58 
Popolna 
izguba 
vida 
 

Nad 
35 
let  

Majšper
k,  
živi z 
možem 
in 
mamo. 
  

»Branje mi pomeni 
življenje.«  
Romani vseh časov, 
duhovna literature. 
Veliko bere časopise: Delo, 
Dnevnik, Aura.  
Uporablja EIS in z njim 
dostopa do časopisov, ki jih 
ima ZDSSS. 
Bere elektronske knjige, ki 
si jih skenira za svoje 
potrebe, ker je čas, ko čaka 
nanje v knjižnici predolgo.  
Bere tudi brajeve knjige.  
Prebira recenzije v 
književnih listih in nato 
predlaga naslove knjižnici 
ZDSSS. 
Ko pride BIBLIOBUS v kraj, 

Računalnik  
Skener.  
Predvajalnik mp3. 
Nekoč obtacon, 
kamera s celico, ki 
oblikuje črke, kot 
so na papirju, z 
drobnimi iglicami 
v žlebičku. 

Domači 
preberejo kaj 
malega. 

Neznanje 
jezikov. 
Premalo 
tehničnega 
znanja.  
 

Tehnično 
znanje. 
»Do danes 
me ni nihče 
naučil delati 
z 
iskalnikom 
po knjižnici, 
zato sploh 
nimam 
informacij, 
katere moje 
predlagane 
knjige so 
bile sprejete 
in katere ne. 
To me zelo 
moti.« 
Knjižnica na 

Vse knjige, ki izidejo v 
elektronski obliki, naj bodo 
dostopne slepim in drugim 
z motnjami branja.  
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si knjigo skenira, ker je 
najhitrejše. 

Ptuju naj 
ima vsaj en 
prilagojen 
računalnik. 

5
8 

A.59 
 
 Ž 
diagnoza 
slepa  
 

 75 
let 

Ljubljan
a  
  

Branje pomeni umik 
vsakdanjika, bere vsak dan, 
vendar ne v velikih 
količinah.  
Največ bere časopis. 

Teleskopska očala, 
elektronska lupa. 

Bere ji mož, 
ko bere kaj 
zase, vendar 
malo. V 
društvo ni 
včlanjena, saj 
se ji je vid 
poslabšal z 
leti.  
 
 

Ne želi 
obremenjevati 
druge, da bi 
brali, rada bi, 
da bi lahko 
poslušala 
nekoga, ki 
bere, poezijo 
ali 
zgodovinske 
knjige.  

/ Zvočne knjige, še posebej 
poučne zgodovinske in 
poezijo.  

5
9 

A.60 
M 
Ostanek
vida 2 %  

46 Ljubljan
a,  
živi z 
ženo in 
dvema 
otroko
ma. 
 

Brez branja ne gre, vsi 
veliko berejo.  
Časopisi, romani, 
leposlovje. 
Bere tudi brajico; 
»potrebuješ kombi za 
prevoz knjig; Angelika se 
meri v metrih«.  
Bere zvočne zapise, 
obiskuje knjižnico ZDSSS, a 
je težava s parkiranjem; 
treba je dolgo čakati. 
»Eni so kaovostni bralci, 
veliko pa je momljačev, da 

Predvajalnik mp3. 
Predvajalnik za 
zgoščenke. 

 

Pomaga 
ZDSSS, se 
pogovarjamo, 
kako bi še 
lahko 
pomagali.  

Pri brajici se 
hitro utrudi. 
Drobnega tiska 
ne bere.  
Prijateljica, ki 
jima z ženo 
bere doma.  
»Največja 
ovira je 
čakanje, vse 
moraš vprašat, 
težko si 
pomagaš v 
knjižnici, 

/ Večja opremljenost 
knjižnice, ne le en izvod na 
knjigo; več novitet.  
Da bi bralci, ki berejo 
knjige, znali brati.  
Več svetovanja v knjižnici. 
Možnost krajšega zapisa 
vsebine knjige, da približno 
veš, kaj vzameš iz knjižnice.  
Več zvočnih zapisov.  
Dostopna bi morala biti za 
vse, ne samo za slepe.  
Moralo bi biti več 
knjižničarjev, ki bi ti znali 
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te vse mine. To težko 
poslušam.«  
Z ženo sta redna gosta 
knjižnice; sta si delala 
zaloge za pol leta.  

odvisen si od 
drugih.«  
 
»Nekateri 
vrnejo 
izrabljene 
zapise.«  
 
 

povedati vsebino gradiva, ti 
svetovati.  
Opremljena bolj sodobno, 
da bi knjige –šifre kar 
skeniral in jih lažje našel v 
knjižnici.  
Prostorna knjižnica na 
mirnem kraju. 
 

6
0 

A.61 
Ž 
Brez 
ostanka 
vida  
 
 

34 Ljubljan
a, živi z 
možem 
in 
dvema 
otroko
ma.  

Branje ji pomeni veliko; je 
stik s svetom, ne samo s 
samim seboj.  
Veliko bere, čez dan; 
romane.  
Uporablja zvočne zapise ali 
ji berejo drugi.  
Uporablja knjižnico ZDSSS, 
izposoja si zvočne knjige. 
»Z možem greva v 
knjižnico na Zavodu skupaj 
in si izbereva knjig za pol 
leta, drugače nič več ne 
dobiš.«  
 

Predvajalnik za 
zgoščenke. 

Pomagata ji 
mož in 
prijateljica. 
Ko je 
izgubljala vid, 
jo je mož 
naučil 
brajico.  
 

Pri zvočnih 
knjigah je malo 
izbire; 
»posnetki so 
včasih že tako 
slabi, da težko 
poslušam«.  

Več 
posnetkov v 
zvočnem 
zapisu. 

Več izbire zvočnih knjig.  
Dostopna z mestnim 
avtobusom. 
Več knjižničarjev, da ne bi 
bilo treba toliko čakati. 

6
1 

A.62 
M 
Slep,  
ostanek 
vida 

40 Ljubljan
a,  
živi z 
družino.  

Kulturni delavec, pisatelj.  
Knjiga je ključni del 
življenja. 

Uporaba 
teleskopskih očal.  
Knjižnica ZDSSS. 

Ni potrebna. Premalo 
zvočnega 
gradiva. 

Potrebno je 
več gradiva 
v 
elektronski 
obliki, da se 

Knjižnica naj deluje kot 
javni servis.  
Knjižnica naj bo del 
celotnega sistema knjižnic. 
Treba je urediti vprašanje 
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lahko 
poljubno 
poveča 
velikost črk.  
Več 
zvočnega 
gradiva.  
Gradivo naj 
bo 
preprostejš
e z uporabo 
metode 
lahkega 
branja. 

avtorskih pravic, ki naj se 
razširijo tudi na zvočne 
knjige. 

6
2 

A.46 
M 
Ostanek 
vida 
5 %, ki 
se 
slabša. 

 63 Vas, živi 
z ženo v 
hiši, 
upokoje
n, delal 
kot 
telefoni
st.  
 

Branju mu veliko pomeni; 
prebere od 2 do 3 knjige na 
teden; eno bere, ena je na 
poti, eno čaka doma.  
Je član ZDSSS, so mu poslali 
katalog knjig, okoli 2000; 
nekaj mu povedo kolegi. 
Mesečno dobiva časopis v 
zvočni obliki. 
Brajice ne zna. 

Predvajalnik za 
zgoščenke. 

Žena mu 
prebere kaj iz 
časopisa.  
 

Nekatere 
zgoščenke 
preskakujejo, 
so pokvarjene. 

Zbira denar 
za 
predvajalni
k DAISY 
(stane 450 
evrov).  
Boljše 
branje 
besedil; »da 
se malo 
korigira«. 

Čim več posnetih knjig; 
mnogi naslovi so zanimivi, 
pa jih ni mogoče dobiti v 
zvočni obliki.  

6
3 

A.63 
 
Diagnoz 
slep 

46 
Ž 

Medvod
e, živi 
s sinom. 

»Vse se tiče branja.« 
Branje ji pomeni res veliko. 
Bere knjige o zgodovini, 
psihologiji, strokovni 

Predvajalnik 
kaset. 

Osebni 
asistent 
(YHD), sin. 

Slepota ne 
vpliva kot 
ovira, saj bere 
zvočne knjige. 

Da bi bil 
večji izbor 
knjig 
(trenutno je 

Blizu postajališča javnega 
prometa. 
Za vse. 
Večji izbor knjig. 
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literaturi, duhovnosti. 
Knjige dobi po pošti ali gre 
v knjižnico. 

Nerada 
uporablja 
brajico, čeprav 
jo potrebuje 
(bankomati, 
pošta itd.). 

majhen). 
Da ljudje 
knjig ne bi 
držali 
predolgo pri 
sebi. 
Naroči 10 
knjig, dobi 
pa vedno 
eno, 
popolnoma 
drugo. 

Osebna asistenca. 
Talne označbe. 
Kontrasti za slabovidne. 
Brez stopnic. 
Strokovno usposobljen 
kader. 

6
4 

A.64 
Diagnoz
a slep 

72  
M 

Škofja 
Loka, 
živi 
z ženo. 

Branje kot nekaj osnovnega 
za vsakega človeka. 
Vse klasike je znova 
prebral tudi v zvočni obliki. 

/ Žena. 
 

/ Poseben 
problem so 
bralci; 
»bralec z 
izdelano 
izreko je 
užitek, 
užitek pri 
branju«. 

Predvsem nameniti veliko 
sredstev za razširitev 
nabora in boljšo kakovost 
zvočnih knjig. 

6
5 

 A.65 
Ž 
Diagnoz
a slep  

40  Večje 
mesto, 
lastno 
gospodi
njstvo 

Sam ne bere več, razen 
zvočnih knjig.  

Knjižnice 
uporablja za 
naročanje zvočnih 
knjig.  

Poštar 
prinese 
zvočne 
knjige. 
Vodič napiše 
na listek 
knjige, ki jih 
potrebuje. 

Neprilagojeni 
črkovni 
formati. 

Potrebuje 
odebeljene 
črke in večji 
format.  

Dostop za gibalno ovirane 
in slepe, police označene z 
brajico in v višini, ki jo 
lahko bere tudi oseba na 
vozičku. Enako tudi oznake 
v dvigalih.  
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Pri 
pridobivanju 
literature ima 
vedno 
pomoč.  

6
6 
 

A.66 
 
Ž 
 
Diagnoz
a slep  
  

79 
let  

Ljubljan
a  
 
 

Branje ji pomeni veliko, ko 
se je upokojila, je redno 
brala vse časopise, tudi 
zgodovinske knjige in 
druge romane. Vid se ji je z 
leti dodatno poslabšal.  

Lupa in zelo močna 
očala. 
 
 
 

Bere ji 
hčerka, s 
katero živi – 
ob večerih, 
večino časa 
posluša 
televizijo.  
 
 

Ne zna brajice, 
saj se ji je vid 
na starost 
poslabšal.  

/  Nima želja, zdaj je, kar je. 
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DIAGNOZA SLABOVIDEN 

 Potencial
ni 
uporabni
ki 

 
Staros
t 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI 
JIH UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje 
želje in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 
 
 
 
 

B.1 
Ž 
 
Slabovid
na;  
slepa na 
eno oko, 
nekaj % 
ostanka 
vida na 
drugem.  
 

57 
 
(oslep
ela 
leta 
2009) 

Dobravlje 
pri 
Ajdovščini,  
 
Živi sama.  
 

Branje ji veliko 
pomeni. Veliko bere, 
zvečer, ponoči.  
 
Potopisi, zgodovinske 
knjige, avtobiografije. 
  
Uporaba interneta, 
predvsem za časopise.  
 
Iz KSS dobiva knjige 
na zgoščenkah.  
 
»KSS Minka Skaberne 
moram zelo 
pohvaliti!« Zadovoljna 
z dostavo in izbiro 
knjig. 

Sodobni 
računalnik, ki 
omogočajo branje 
slepim in 
slabovidnim.  
 
Uporablja 
povečave/lupo.  
 
Uporablja zvočni 
zapis.  
 
Internet.  
 

Širša družina.  
 
Prijatelji, ki so 
me sprejeli. 
 
Znova poje v 
zboru.  
 
 

18 mesecev 
je bila v 
bolnišnici 
(2009). 
 
Šele po 2 
letih 
izvedela, da 
obstajajo 
zvočne 
knjige.  
 
Pomanjkanj
e informacij. 
» V 
bolnišnici 
nekateri ne 
vedo, da 
obstaja 
KSS.« 

 /  / 

2 
 

B.2 
M 
Slabovid
en  

40  Živi s 
starši.  
 
 

Branje je sprostitev.  
Bere 1 uro na dan 
knjige in časopise.  
Nima izkušenj z 

Zelo pomaga 
bralna lupa Luki.  
 
Bere podnevi.  

Ni bilo 
nikakršne 
podpore s strani 
kakšnega 

Zamegljen 
vid in 
uhajanje črk 
. 

/ »Edino, kar bi 
zmanjšalo mojo 
težavo, je boljši vid!« 
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zvočnimi zapisi.  
Knjige mu posodi 
prijatelj. 
Ne uporablja knjižnic. 
 

 društva.  
 
Prijatelji, 
svojci.  

 

3 
 

B.3 
Ž 
 
Slabovid
na (okoli 
15 % 
ostanka 
vida) 

61 let  Večja vas,  
živi z 
možem. 
 

Branje ji veliko 
pomeni.»Bere« knjige 
na kasetah. 
Bere zgodovinske 
romane, knjige za 
osebnostno rast, 
svetovno klasiko. 
Največ bere na dializi, 
kar je trikrat na teden. 
Bere tudi zvečer.  
Prebira članke na 
internet.  
Zanimajo jo strokovne 
revije, (Radar),posluša 
TV in radijske oddaje 
na internetu. 
Včlanjena le v 
knjižnico ZDSSS.  
Tam si vzame knjige 
za 1 mesec, in sicer od 
6 do 7 knjig. 
− Rada hodi v 

knjižnico.  
− Je zadovoljna s 

/ Mož ji bere 
dnevni tisk.  
Mož jo pelje v 
knjižnico v 
Ljubljano.  
 
 
 

Ovira je 
zanjo, ker v 
KSS nimajo 
vsega 
posnetega, 
kar jo 
zanima.  
Ovira ji 
pomeni 
neznanje 
brajice.  
Ovira ji 
pomeni, ker 
ne zna 
uporabljati 
prilagojen 
računalnik. 
Pogreša 
dnevni tisk. 

Potreba po 
branju 
dnevnega 
tiska, sedaj 
odvisna od 
moževega 
branja 
dnevnega 
tiska.  

Posnet dnevni tisk ali 
vsaj tedenski pregled 
tiska.  
 
Večje število posnetih 
revij.  
 
Razviti regionalne 
knjižnice. 
 
Knjižnica bi morala 
biti brez stopnic; ali 
opremljena z belo 
črto na robovih.  
 
Nujna pomoč 
knjižničarja.  
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knjižnico. 
 

4 B.4 
Ž 
 
Slabovid
nost  

82 let Večja vas,  
živi s 
sinovo 
družino.  

Ne bere rada.  
Redko bere knjige. 
Bere časopise 
(naslove člankov). 
Ni včlanjena v nobeno 
knjižnico. 

− Očala.  / / / Če bi bila knjižnica v 
njenem kraju, bi si jo 
šla ogledat.  

5 B.6 
M 
Slabovid
en 
VPR 
 

38 Zavod 
Dornava 

Branje je lep del 
njegovega življenja, 
trudi se, da prebere 
160 knjig na leto, vsak 
dan bere od 6 do 8 ur. 
Odnos do knjižnice je 
odvisen od tega, s 
katero osebo se 
pogovarja. 
V zadnjih 7 letih je dve 
leti porabil za branje, 
kar je razvidno, da mu 
branje res veliko 
pomeni. 

Predvajalnik mp3. 
Diktafon. 
Lupa. 

Bere s pomočjo 
asistenta. 

Na začetku 
ga ljudje 
niso resno 
jemali, je 
tečnaril, da 
je dobil 
pripomočke
. 

Želel bi si 
skandinavski 
model – 24 ur 
odprto, da 
lahko naročiš 
literaturo, 
kadar želiš. 
Da bi bila 
literatura bolj 
dostopna. 
Da bi bilo kot v 
evropskih 
državah. 

Model NUK se mu zdi 
najprimernejši, saj je 
tam velik izbor knjig 
in te bi lahko vse 
presneli. 
Knjižnica naj bo 
postavljena v 
Ljubljani in naj ima 
lastno hitro dostavo 
knjig tako kot v 
Skandinaviji. 
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6 B.7 
Ž 
Slabovid
na 
VPR 

/ Prevalje, 
Dom 
starejših 
Prevalje 

Branje ji pomeni zelo 
veliko, če bi le še 
zmogla brati. 
V knjižnico ne hodi 
več, ko je še videla, je 
šla pogosto. 

/ Hčerka. 
»Podpore ni iz 
nobene smeri, le 
hčerka mi 
pomaga.« 

Na eno oko 
sploh ne 
vidi, na 
drugo zelo 
slabo 
(zelena 
mrena). 
»Sem bila 
na operaciji 
pred leti in 
ni 
pomagalo.« 
Ni dostopa 
do zvočnih 
virov. 

Rada bi, da bi 
bile črke večje, 
da bi vsaj malo 
videla. 
Rada bi, da bi 
bile kakšne 
knjižnice 
primerne za 
ljudi, ki ne 
vidijo. 

Da bi bila »za nas 
dostopna«. 
Z velikimi črkami. 
Naj se nahaja v bližini 
domov za stare. 

7 B.8 
M 
Slabovid
en 

86 let Prevalje, 
Dom 
starejših 
Prevalje 

Trenutno ne more 
brati, vidi, da je nekaj 
napisano, a vendar ne 
more razločiti. 
Včasih je veliko bral. 

/ Sostanovalec v 
domu mu daje 
knjige. 

/ Rad bi, da bi 
bile knjige 
napisane z 
večjimi črkami 
in bolj 
narazen. 

»Da bi bila za nas 
dostopna in ne 
predraga.« 
Da bi bila blizu doma 
starostnikov. 
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8 B.9 
Ž 
Slabovid
nost 

90 Prevalje, 
Dom 
starejših 
Prevalje 

Branje ji zelo veliko 
pomeni. 
Trenutno nič ne bere, 
ker ne vidi. 
Zelo si želi brati, 
vendar ne more. 
Se ne zanima za 
dostop do gradiva, saj 
ve, da ne more brati. 
V knjižnico ne hodi. 

/ / Nič ne bere. 
Nima 
zvočnih 
posnetkov. 
Do zdaj 
društvo ali 
druge 
organizacije 
niso nudile 
nobene 
pomoči. 

Ima željo brati, 
vendar ve, da 
ne more, da ni 
mogoče. 
Rada bi imela 
zvočne knjige. 

Da bi bil dostop do 
zvočnih knjig. 

9 B.10 
Ž 
Slabovid
nost 
 

90 Vas, 
dom za 
ostarele 

Branje ji pomeni zelo 
veliko. 
Bere zelo malo, ker ne 
vidi, ampak po navadi 
podnevi. 
V domu je knjižnica, 
kjer lahko dostopa do 
virov, drugih virov 
nima. 
»Moj odnos do knjig je 
spoštovanje.« 

Posebna očala / Ima veliko 
knjig, ki bi 
jih rada 
prebrala, pa 
ne more 

Želela bi si 
očala ali leče, 
da bi bolje 
videla. 
Operacija bi ji 
pomagala, 
vendar jo ovira 
starost. 

Knjižnica naj bo taka, 
da bodo tudi 
slabovidni lahko kaj 
prebrali in dostopna 
vsem, ki ne vidijo. 

1
0 

B.11 
Ž 
Slabovid
nost 

89 V 
instituciji, 
Dom za 
starejše 
občane 
Kamnik 

Branje mi pomeni 
veliko, zdaj berem 
manj, ker me to 
izmuči. 

/ Hči ji prinese 
knjige iz 
knjižnice, kasete 
ji pošljejo tudi iz 
ZDSSS.  

Branje ji 
predstavlja 
napor in ne 
več 
sprostitve. 

/ / 
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1
1 

B.12 
Ž 
Slabovid
nost  

65 Živi sama 
v okolici 
Kamnika. 

Branje ji veliko 
pomeni, sprostitev, 
pozabi na svoje 
življenje/beg. 

Očala. / Knjižnica je 
prevelika, v 
njej se ne 
znajde. 

/ Dostava na dom, 
bralni krožki v 
knjižnici. 

1
2 

B.13 
Ž  
Slabovid
nost 

73 Živi v 
manjšem 
kraju v 
gospodinjs
tvu z 
možem. 

Včasih je brala 
pogosto, predvsem 
časopise. Zdaj ne bere 
nič, ker skoraj ničesar 
več ne vidi. 

Namesto branja 
raje posluša radio 
in televizijo.  

Mož prebere 
besedilo, sama 
ga ne vidi. 
Potem si sama 
ta datum 
zapomni.  

/ / Da bi bila dostopna, 
knjižničarji bi bili 
dostopni in bi 
priskočili na pomoč 
pri izbiri. V pritličju 
ali pa dostopna z 
dvigalom. 

1
3 

B.14 
M 
Slabovid
nost 
zaradi 
sladkorn
e bolezni 

55 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Po poklicu duhovnik – 
branje ena glavnih 
aktivnosti. Zdaj le 
posluša knjige ali 
predavanja, televizijo.  

/ Prijatelji, znanci 
in sodelavci mu 
priskrbijo 
zvočno gradivo. 
Večino 
posnetkov dobi 
na internetu. 

/ / Morala bi biti v bližini 
z velikim številom 
zvočnih posnetkov. 
Zaposleni bi morali 
biti potrpežljivi.  

1
4 

B.15 
M 
Slabovid
en, 
težave z 
očmi 

55 Živi v v 
manjšem 
kraju. 

Bere dnevno 
časopisje. Brati mora 
kot del službe. 

/ / Ni 
zainteresira
n za branje 
in knjižnic 
ne 
uporablja. 

/ Dvigalo in tekoče 
stopnice. Tudi police 
označene za 
slabovidne. Potujoča 
knjižnica po vaseh. 

1
5 

B.16 
Ž 
Slabovid
na 

97 Živi v v 
manjšem 
kraju. 

Ko je bila mlajša je 
veliko brala, zdaj bere 
zelo malo, ker ne vidi. 
Največ biografije.  

Uporablja 
teleskopska očala.  

Včlanjena v 
lokalno društvo 
slepih, vendar 
se dogodkov ne 
udeležuje.  

Tudi s 
teleskopski
mi očali ne 
vidi brati.  

 Ne želi si, da bi bili v 
knjižnici računalniki, 
ker jih ne zna 
uporabljati. 
Vsebinsko si želi 
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biografije.  

1
6 

B.17 
Ž 
Slabovid
na 

20 Živi v v 
manjšem 
kraju. 

Bere detektivske 
romane, ljubezenske 
romane. Bere na 
tabličnem 
računalniku. Krajšanje 
prostega časa. 

Knjigo sem dala 
bližje očem, sedaj 
uporabljam 
tablico. 

 Črke v 
tiskanih 
medijih so 
premajhne.  

Dostop do 
digitalnih 
slovenskih 
knjig.  

V knjižnici bi morali 
zagotoviti tudi dostop 
do elektronskih knjig. 
Tudi zvočne knjige in 
ne le v enem mestu. 

1
7 

B.18 
Ž  
slabovid
na 

63 Živi v v 
manjšem 
kraju. 

Branje ji predstavlja 
preživljanje prostega 
časa in sprostitev. 
Največkrat bere revije 
in časopise.  

Bere podnevi ob 
dnevni svetlobi. 
Uporablja očala. 

Zvečer ji bere 
mož. 

/ / Knjige z večjo pisavo. 
Tudi, da bi se revije in 
časopisi pocenili. 

1
8 

B.19 
M  
Slabovid
nost 

53 Živi v v 
manjšem 
kraju. 

Branje je predvsem 
razvedrilo, širjenje 
obzorij.  

Povečevalna lupa, 
teleskopska očala. 
Bere tudi prek 
računalnika. 

V knjižnici za 
slepe si izposodi 
kaseto, kaj pa 
tudi prek 
interneta. 

Časopisi bi 
morali biti 
tudi v 
digitalni 
obliki.  

/ / 

1
9 

B.20 
Ž 
Slabovid
na 

86 Živi v 
manjšem 
mestu – 
svoje 
gospodinjs
tvo. 

Ne bere veliko, 
večinoma časopis. 
Nikoli ni brala knjig. 
Naročena je na 
časopis.  

 Očala. Kar prebere, 
prebere sama. 
Raje pa dela 
druge stvari, kot 
bere.  

/ Nima želje po 
tem, da bi 
hodila v 
knjižnico.  

/ 

2
0 

B.21 
Ž 
Slabovid
na 

84 Živi v 
manjšem 
kraju – 
svoje 

Ne bere veliko, le 
nedeljski časopis. 
Posluša tudi radio in 
gleda televizijo.  

/ Raje fizično 
dela, kot bere 
knjige.  

Časopis je 
dovolj. 
Prinese ga 
poštar. 

/ / 
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gospodinjs
tvo. 

2
1 

B.22 
Ž 
Slabovid
na 

85 Živi v 
manjšem 
kraju –  
svoje 
gospodinjs
tvo. 

Časopis bere vsak dan, 
drugega ne. 

Bere, ko je zunaj 
sonce/naravna 
svetloba. 

/ Nikoli še ni 
bila v 
knjižnici.  

Pravi, da je 
prestara za 
knjige. Časopis 
pa filmi so 
dovolj.  

/ 

2
2 

B.23 
Ž 
Slabovid
nost 
 

79 Živi sama 
v manjšem 
kraju. 

Včasih je veliko brala, 
z branjem se je 
zamotila – brala je 
predvsem zvečer.  

/ Vse, kar je 
nujno, ji 
preberejo 
sorodniki. 
Veliko ji prebere 
vnukinja. V 
knjižnico ali 
kakšno društvo 
ni včlanjena.  

Težko se ji 
je bilo 
navaditi na 
življenje 
brez vida, 
drugače ni 
ovir.  

Prosti čas si 
zapolni s 
poslušanjem 
radia ali 
televizije.  

Želi si, da bi lahko 
sama prišla in 
potovala do nje. Ne 
želi, da bi jo moral 
kdo voziti.  

2
3 

B.24 
Ž 
Slabovid
nost 

79 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Bere revije, včasih pa 
kakšen lažji roman. Z 
branjem preganja 
dolgčas.  
 

Očala in kazalnik. Hčerka ji 
prinaša knjige.  

Velikost črk 
in 
zgoščenost 
besedila sta 
največji 
težavi.  
 

Lažja besedila 
z manj 
zahtevnimi 
besedami, 
osnovne 
razlage 
nekaterih 
besed. Večja 
pisava in 
razmik med 
vrsticami. 

Če bi lahko knjigo 
naročila po telefonu 
na dostavo. Mora biti 
svetla in prostorna. 
Mora jih biti več, da so 
lahko dostopne vsem.  
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2
4 

B.25 
Ž 
Slabovid
na na eno 
oko, na 
drugo 
slepa 

36 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Bere malo, le toliko, 
da je na tekočem z 
dogodki. Posluša 
zvočne zapise, a je to 
včasih tako 
dolgočasno, da zaspi.  

Očala za branje in 
lupa.  

Pomaga ji 
društvo slepih 
in slabovidnih, 
predvsem za 
dostop do 
literature.  

Razdalja do 
društva je 
zelo velika, 
ni ji všeč, da 
veliko 
žanrov ni 
zvočno 
posnetih.  

 Želi si, da bi bilo 
dostopne več 
literature in da bi bila 
literatura bolj 
aktualna. Tudi boljša 
povezava med 
društvom slepih in 
knjižnico. 

2
5 

B.26 
Ž 
Slabovid
na 

40 Manjši 
kraj, živi 
skupaj z 
družino. 

Bere malo, le tisto, kar 
jo zanima. Kulinarika 
in umetnost. 

Očala in lupa za 
branje.  

Največ ji 
pomaga mož, ne 
uporablja 
zvočnih zapisov, 
Društvo slepih ji 
je pomagalo pri 
izbiri lupe in 
očal.  

/ / Da bi bila knjižnica za 
ljudi vseh starosti. 
Želi si, da bi bile 
knjige zares na 
svojem mestu in ne bi 
bile pomešane.  

2
6 

B.27 
M 
Slabovid
nost 
 

46 Živi  v 
večjem 
kraju/urb
ano okolje. 

Branje mu ne pomeni 
veliko, bere le tisto, 
kar mora. Bere za 
obveznosti v službi.  

Računalnik in 
lupa. Uporablja 
tudi EIS. 

/ 
 

/ / Po mojem mnenju ne 
potrebujemo 
knjižnice, ker prek 
EIS-a dobimo vse. 

2
7 

B.28 
M 
Slabovid
nost 

30 Živi v 
večjem 
mestu. 

Branje mu pomeni 
veliko, bere pogosto, 
največ med vikendi. 

Pomaga si z lupo. Pomagam si z 
lupo, sistema 
EIS ne 
uporablja. 

/ / V bližini ZDSSS. 
Povečan tisk knjig, na 
voljo bi morali biti 
tudi zvočne knjige in 
tehnični pripomočki.  

2
8 

B.29 
Ž 
Slabovid

74 Živi v 
večjem 
mestu. 

Strastna bralka, največ 
bere zgodovinske 
romane.  

Nosi očala. 
 

/ Knjižne 
police so 
preveč 

/ / 
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na skupaj. 

2
9 

B.30 
Ž 
Slabovid
na  

75 Živi v 
večjem 
mestu. 

Zdaj bere zelo malo, 
ker ne vidi, včasih je 
brala veliko.  

/ Že nekaj let 
sodeluje z 
ZDSSS, ki ji 
pošilja zvočne 
zapise. Kasete 
dobiva po pošti.  

/ / Da bo čim bolj 
prilagojena.  

3
0 

B.31 
Ž 
Slabovid
na  

77 Živi v 
manjšem 
mestu. 

Včasih veliko brala, 
zdaj malo.  

/ Berejo ji 
animatorke na 
domu. Imajo 
tudi bralne ure, 
v katerih zelo 
uživa.  

/ / Mora biti tudi 
prilagojena tistim, ki 
ne morejo brati sami.  

3
1 

B.32 
Ž 
Slabovid
nost 

73 Živi v 
manjšem 
mestu. 

Bere, da ji čas malo 
hitreje mineva, bralne 
urice se ji zdijo dobre.  

/ / / / / 

3
2 

B.33 
Ž 
Okvara 
vida 

55 Živi v 
manjšem 
mestu. 

Branje ji pomeni 
veliko, prebira 
predvsem revije o 
vrtnarjenju.  

/ Veliko knjig ji 
prinese hčerka, 
pomaga si tudi z 
internetom.  

/ / Dobro, če bi bila 
dostopna tudi z 
dvigalom in 
klančinami.  

3
3 

B.34 
Ž 
Slabovid
na 

89 Živi v 
manjšem 
mestu – 
institucija. 

Knjižnico je do dveh 
let nazaj obiskovala 
tudi, kljub temu da ni 
mogla več brati. 
Predstavljala ji je 
varno zavetje.  

/ Društvo slepih ji 
je poslalo 8 
kaset, na katerih 
so bili posneti 
romani. Nekaj 
knjig ji je 

Ne more več 
do 
knjižnice, 
ker težko 
hodi.  

/ Rada bi imela več 
knjig, posnetih na 
kasete.  
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prinesla tudi 
hčerka. Včasih 
so ji knjige 
prinesle 
prostovoljke.  

3
4 

B.35 
Ž 
Slabovid
nost 
zaradi 
starosti 

80 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Največ bere časopise 
in revije.  

Očala. Knjige ji 
prinesejo 
sorodniki, na 
časopis pa je 
naročena.  

Pri 
pridobivanj
u literature 
je odvisna 
od drugih.  

/ Knjižnica bi morala 
biti potujoča, saj sama 
ni mobilna. 

3
5 

B.36 
Ž 
Slabovid
na  

80 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Dopoldne vzame v 
roke dnevni časopis in 
se potrudi prebrati 
nekaj novic.  

Očala. Pomaga ji 
družina, še 
posebej vnuki, 
da ji gredo iskat 
kakšno knjigo.  

Knjige bi 
morale biti 
natisnjene z 
velikimi 
črkami. 
Nima 
dostopa do 
bralnih 
naprav. 

/ Dobro založena, z 
veliko izbiro knjig. 
Dostop tudi za 
invalidske vozičke. 
Zaposleni morajo biti 
prijazni.  

3
6 

B.37 
M 
Slabovid
en, 
siva 
mrena 

83 Živi v 
manjšem 
kraju. 

V mladih letih je bral 
veliko in zelo rad. Zdaj 
ne bere veliko, le 
časopise in reklame.  

Očala, poveča si 
tudi z lupo. 

Včlanjen v 
društvo 
invalidov – z 
društvom slepih 
nima nič.  

Meni, da so 
knjižnice 
dobro 
opremljene, 
včasih že 
vsega 
preveč.  

/ Dostopna vsem in 
predvsem zastonj.  
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3
7 

B.38 
Ž 
Slabovid,
na 
siva 
mrena 

79 Vas, živi 
skupaj z 
družino. 

Zelo rada prebira 
časopis, zanimajo jo 
predvsem novice. 

Očala in bralna 
lupa z lučko.  

Z društvom 
slepih in 
slabovidnih 
nima nič – 
pomagajo ji tudi 
sin in vnuki, ki ji 
občasno 
preberejo 
kakšen članek.  

/ / Prostor za čitalnico, 
kjer bi zaposleni 
prebirali knjige. 
Dostop tudi za 
gibalno ovirane. 
Urejeno tudi, da bi 
lahko do literature 
dostopali na drugem 
koncu Slovenije.  

3
8 

B.39 
Ž 
Slabovid
na 

78 Živi v 
manjšem 
kraju – 
institucija.  

Zelo rada bere, vendar 
ji je to sedaj oteženo. 

Očala in bralne 
lupe, ki jih dobi v 
domu.  

V domu za 
starejše hodi v 
bralno skupino, 
kjer drugi 
prebirajo razno 
literaturo. 

/ / Želi, da bi bili 
zaposleni tudi 
usposobljeni ljudje, ki 
bi znali svetovati pri 
izbiri knjige in da bi 
bila dostopna za 
gibalno ovirane.  

3
9 

B.40 
Ž 
Slabovid
na  

82 Živi v  
manjšem 
kraju – 
institucija. 

Prebira ljubezenske 
romane.  

Preizkusila je 
zvočne zapise, 
vendar ji niso bili 
všeč. Pomaga si z 
bralno lupo, ki jo 
je dobila v domu.  

Večino 
literature so ji 
priskrbeli 
zaposleni v 
instituciji.  

/ / Možnost naročila 
knjige. Tudi za ljudi, 
ki so gibalno ali kako 
drugače ovirani in 
potrebujejo več 
prostora za gibanje.  
 

4
0 

B.41 
M 
Slabovid
nost 

32 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Ni ljubitelj knjig, raje 
se ukvarja z glasbo. 
Bere le informativno –
na računalniku, na 
internet, kjer si lahko 
poveča črke. 

Računalnik, kjer si 
poveča črke.  
 

Družinski člani 
berejo članke ali 
pa pretipkajo 
besedilo z 
večjimi črkami.  

Knjige bi 
morale 
imeti večje 
črke, 
ponudbe v 
različnih 

/ Želim si, da bi bila 
dostop tudi na 
internetu. Na 
internetu bi moral biti 
dostopen lahko 
berljiv seznam knjig. 
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formatih za 
slepe ni.  

Knjižnice bi morale 
biti v vseh večjih 
mestih v Sloveniji. 
 

4
1 

B.42 
M 
Slabovid
en 

37 Živi v 
manjšem 
kraju. 

S pomočjo branja 
ostajam na tekočem z 
dogajanjem in se 
kratkočasim. Največ 
berem na internetu – 
spletne strani, kjer si 
besedilo povečam ali 
pa ga poslušam.  

Uporabljam 
računalnik, 
besedilo si 
povečam – 
vklopim pa tudi 
avdio branje.  
 

Potrebujem 
spremstvo do 
knjižnice, 
vendar ga 
pogosto ne 
dobim.  
 

Ovira so 
neprilagoje
ne spletne 
strani, ki ne 
omogočajo 
branja ali 
povečave.  

Več avdio 
knjig, ki bi bile 
dostopne na 
internetu.  
Spremstvo do 
knjižnice.  

Dobrodošla bi bila 
potujoča knjižnica 
enkrat na mesec.  
 
 

4
2 

B.43 
Ž 
Slabovid
na  

70 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Bere mi krajšanje 
časa. Rada berem 
reklame in tedenski 
časopis. Berem ko je 
dnevna svetloba 
najmočnejša.  

Očala in lupa za 
branje. 

Za droben tisk v 
pismih 
poprosim 
vnuke.  

Težko 
berem 
daljše 
knjige, saj 
se mi 
začnejo 
megliti črke. 
Navodila na 
zdravilih so 
zelo 
majhna. 
Ovira je 
oddaljenost 
od 
knjižnice. 

Avdio material 
in knjige. 
Časopisi z 
večjim tiskom. 
Daljši čas 
izposoje.  

Knjižnica v lokalnem 
okolju, da bi se do nje 
lahko sprehodila. 
Lahko bi imela 
knjižnica organiziran 
prevoz.  
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4
3 

B.44 
Ž 
Slabovid
na  

80 Živi v 
manjšem 
kraju. 

»Najrajši prebiram 
strokovno literaturo o 
zdravstvu. Vsak dan 
berem časopis, 
strokovno literaturo si 
izposodim v knjižnici. 
« 

Očala in 
povečevalno 
steklo. 

Vnuk mi poveča 
nekatere članke 
na internetu. 
Včasih mi 
družinski člani 
tudi kaj 
preberejo.  

Majhna 
pisava v 
časopisu in 
majhen 
razmik med 
vrsticami. 
Ovira je tudi 
telefon, ki 
ima majhne 
črke in 
številke. 

Večje črke v 
časopisih in 
ostalih 
tiskovinah. 

Prijazne knjižničarke 
in kotiček, kjer so 
povečevalna stekla in 
avdio posnetki knjig.  

4
4 

B.45 
Ž 
Demenca  
Slabovid
nost 

82 Manjši 
kraj, živi 
skupaj z 
družino. 

Branje je razvedrilo in 
ohranjanje možganov 
v kondiciji. Največ 
berem popoldne in ob 
večerih. 

Uporabljam očala 
in kazalnik. 
Uporabljam tudi 
povečevalno 
steklo. 

Knjige mi 
prinašata hčera 
in vnukinja. 
Včasih mi 
razložijo tudi 
kakšno besedo, 
ki je ne 
razumem.  

Ovira me 
zgoščenost 
besedila in 
velikost črk 
ter razmik 
med 
vrsticami.  

Naročanje 
knjig po pošti. 
Dostopni tudi 
opisi knjige.  
Lažje besedilo 
in osnovna 
razlaga 
nekaterih 
besed. 

Želim si svetlih 
prostorov, z 
literaturo, ki je 
prilagojena na vrsto 
načinov. Prilagojena 
za slepe kot tiste na 
vozičkih. Prostornost 
je zares pomembna. 

4
5 

B.46 
Ž 
Slabovid
na 
Zelena 
mrena 

85 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Branje mi pomeni 
vrsto izobraževanja, 
zdaj berem veliko 
manj, le takrat ko je 
veliko naravne 
svetlobe. 

Očala in lupa za 
povečavo črk.  

Za zvočne knjige 
nisem še nikoli 
slišala, tudi 
zdravnica mi 
zanje ni 
povedala. V 
podporo so mi 
predvsem 
bližnji.  

Tisk je 
premajhen, 
berem le 
tisk, ki je 
dovolj velik. 

Večji format 
črk, večji tisk. 

Dobro bi bilo, če bi mi 
lahko kakšno knjigo 
poslali, tudi potujoča 
knjižnica bi bila 
dobrodošla. Knjige naj 
pošiljajo tudi po pošti. 
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4
6 

B.47 
Ž 
Slabovid
na 

77 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Berem zelo malo, 
največ poslušam 
radio, berem le 
najnujnejše in si 
pogledam zneske na 
položnicah. 

Pomagam si s 
kukalom in lupo. 
Poznam tudi 
modernejšo lupo a 
si je sedaj ne 
morem privoščiti. 

Vsak mesec mi 
pošljejo iz Zveze 
dva časopisa s 
povečanim 
tiskom. 
Brezplačno sem 
dobila tudi 
radio na CDje a 
sem se sedaj 
odjavila od 
zvočnih zapisov. 
Razne 
dokumente mi 
berejo 
sorodniki. 

Ne poznam 
brajice, 
kukalo pa se 
mi zaradi 
starosti 
izmika iz 
vrstice.  

/ Mora biti v lokalnem 
okolju, morala bi biti 
zares prilagojena za 
slepe z vsemi 
pripomočki.  

4
7 

B.48 
Ž 
Slabovid
na 

63 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Branje mi pomeni 
sprostitev in 
spremljanje aktualnih 
novic in dogajanj. 

Uporablja očala. Podpore od 
ZDSSS nima 
nobene, 
trenutno je še 
ne potrebuje. 

Do gradiva 
pridem v 
trgovinah, 
na nekatere 
revije in 
časopise pa 
sem 
naročena in 
jih dobim 
na dom.  

/ Knjižnica bi morala 
biti dostopna vsem, 
ne sme imeti stopnic, 
mora imeti dvigalo. 
Zaposlenih mora 
imeti veliko ljudi, da 
bi bil vsak deležen 
spremljave. Tudi 
ograjo, ki bi vodila po 
knjižnici.  

4
8 

B.49 
Slabovid
nost 
(starost) 

80 
Ž 

Prebold, 
živi 
s hčerko. 

Branje gre počasi, zato 
malo bere, najraje 
časopise. Gleda slike 
ali posluša branje. 

Povečevalno 
steklo. 

Hčerka. Slabovidnos
t zelo 
napredoval
a. 

Zelo rada bi 
prebrala 
kakšno knjigo, 
roman ali 

Da bi bile knjige v 
knjižnici razporejene 
glede na velikost 
tiska. 
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V knjižnico gre le s 
spremstvom 

»Težko mi 
je, ker sem 
odvisna.« 
»Spremlja 
me občutek 
stare šare.« 
V knjižnici 
ni knjig z 
velikimi 
črkami. 

dramo, da izve 
novo 
življenjsko 
zgodbo. 
Mogoče bi ji 
bili všeč zvočni 
zapisi, saj rada 
posluša radio. 

Da bi bilo na voljo 
dovolj dostopnih 
knjig. 
Da bi knjige pripeljali 
na dom. 
Čitalniki za 
povečevanje. 
Tisk knjig z velikimi 
črkami. 
Dostopnost zvočnih 
zapisov. 
Čitalnica v knjižnici, s 
kavči. 
Zelo velik prostor, da 
bi se človek lahko 
»znašel v njem«. 
Označbe v prostoru. 
Oddelki različnih 
barv. 
Brez stopnic. 
Veliko knjižničark. 
V domačem kraju ali 
pa tam, kjer je največ 
slepih in slabovidnih. 
Naj bo dostopna za 
vse, ki imajo težave z 
branjem. 
Knjižnica prijazna 
vsem ljudem. 
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4
9 

B.50 
Slabovid
nost 
(starost) 

83 
Ž 

Celje, živi 
sama. 

»Sem strašno 
nesrečna, ker ne 
morem več brati.« 
Ne bere več. 
Prej zelo pogosto 
obiskovala knjižnico. 

Lupa 
Stoječa svetilka 
Nemška televizija 
(posluša) 

/ (nima) / Želi si zvočnih 
zapisov, 
zvočnih knjig. 

/ 

5
0 

B.51 
Slabovid
nost 
(starost)  

82 
Ž 

Celje, živi 
z možem. 

Prebere le še kakšno 
revijo, knjig ne več, 
prenaporno. 

Močna očala / (nima) »Nisem 
zadovoljna, 
nisem 
srečna.« 

»Ni kaj storiti.« Bi bila zelo koristna 
s klančino, brez 
stopnic. 

5
1 

B.52 
Slabovid
nost 
(starost) 

72 
Ž 

Letuš, živi 
z možem. 

Bere z razmika, 
le revije, ne knjig. 

Močna očala. / / Debelejši tisk. Dostopna za vse ljudi. 

5
2 

B.53 
slabovid
nost 

31 
M 

Vas v 
okolici 
Nove 
Gorice, živi 
z očetom 
in bratom. 

»Branje je način 
izobraževanja ali 
oddiha od težkih 
problemov . 
»Branje nas rešuje iz 
situacije, ko ne vidimo 
izhoda.« 

Lastna 
iznajdljivost. 
Boljša osvetlitev. 

/ / Boljši vid. Dostopna mora biti 
vsem ljudem (delno 
okretnim, kot slepim 
in slabovidnim) –
urejeno mora biti 
stranišče tudi za 
invalide na vozičkih.  
Omogočen mora biti 
dostop z dvigalom do 
višje ležečih 
prostorov. 
Urejena bralni kotiček 
in kotiček za 
preizkuse zgoščenk 
ter drugih 



Izvedbeni projekt 

81 
 

pripomočkov.  

5
3 

B.54 
slabovid
nost 

57 
Ž 

Visoko pri 
Kranju, 
živi 
z mamo. 

»Branje je moje 
življenje.« 
Kupuje si tudi 
'zvočnice'. 

Lupa. / Za branje 
potrebuje 
dodatno 
svetlobo. 

Želela bi večjo 
pisavo in 
krepek tisk v 
učbenikih. 
Da bi bile vse 
tiskane knjige 
tudi zvočnice. 

Kot normalna 
knjižnica, le da bi bilo 
več zvočnic, ki bodo 
dostopne vsem. 
Osebje, ki bi 
pomagalo 
uporabnikom. 
Čim manj steklenih 
vrat. 

5
4 

B.55 
slabovid
nost 

92 
M 

Radenci,  
dom za 
ostarele 

Ne more več brati, 
zato branje 
nadomešča s 
televizijo. 
Dostop do knjig 
pomemben le, če gre 
za reči, ki se jih ne da 
naučiti po televiziji. 
Javne knjižice ni nikoli 
uporabljal. 

/ Želi si pomoči, 
saj je bolj 
samotarske 
narave. 

/ Zvočne knjige. Knjižnica v Ljubljani, 
vendar z dostavo 
vsepovsod v Sloveniji. 
Kratki opisi knjig, 
dostopni na internetu. 

5
5 

B.56 
slabovid
nost 

28 
Ž 

Ljubljana, 
živi 
z družino. 

Branje ji pomeni 
veliko, vendar pri tem 
hitro postane 
utrujena. 

Zelo močna očala. 
Kapljice za oči. 

/ / Da bi imele 
knjige daljši 
rok izposoje. 

Vidni učinki 
(svetlobni, brajica). 
Zvočni učinki (ob 
pritisku na gumb bi se 
sprožil opis knjig ali 
naslovov). 
Dovolj zaposlenih za 
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pomoč. 
Na obrobju mesta, 
vendar dostopna z 
vlakom, busom, 
osebnim 
avtomobilom. 

5
6 

B.57 
Ž 
Slabovid
na 

20 Manjši 
kraj, med 
tednom 
živi v 
Ljubljani. 

Branje ji pomeni 
sprostitev, veliko pa 
za študij.  

Trudi se brati brez 
pripomočkov. 
Povečevalno 
steklo, kopiranje 
literature na večji 
format.  

Na društvu 
slepih in 
slabovidnih si 
izposoja zvočne 
zapise. Nekaj 
knjig ji 
preberejo tudi 
družinski člani. 

Pisava je 
premajhna. 
Police v 
knjižnicah 
so slabo 
označene, 
knjige pa 
pomešane. 

Knjige, 
dostopne v 
elektronski 
obliki, da si 
lahko poljubno 
veča črke.  

V knjižnici bi slepi 
morali priti do knjig 
brez pomoči drugih, 
katalogi dostopni tudi 
v brajici in avdio 
formatu ter zapisane 
z večjimi kontrasti. 
Postavljena v 
Ljubljani, ampak tudi 
z izpostavami drugje. 
Digitalne knjige bi 
morale biti dostopne 
tudi prek spleta.  

5
7 

B.58 
M 
Slabovid
na  

63 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Branje mu pomeni 
razvedrilo. Bere 
zvočne knjige, 
uporablja EIS. 

EIS, računalnik. Uporablja 
knjižnico slepih 
in slabovidnih, 
kjer dobi knjige 
na zgoščenki. 
Včasih mu je 
kdo bral, vendar 
če je bral slabo, 
ga je kar 
prekinil. Knjige, 

Računalnišk
i 
pripomočki 
so dragi, če 
jih ne uredi 
Zveza, si jih 
ne more 
privoščiti. 

Ozaveščenost 
o tem, kaj vse 
se da dobiti v 
knjižnici. 

Zvočni posnetki, kjer 
bi bralci brali 
doživeto. 
Vse knjige dostopne 
tudi v brajici. 
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ki jih naroči, mu 
pošiljajo iz 
Zveze na dom. 

5
8 

B.59 
M 
Slabovid
en 

82 Manjše 
mesto, živi 
skupaj z 
družino. 

Rad bere predvsem 
časopise. Na časopis je 
naročen, za zvočne 
zapise še ni slišal.  

Očala. Včasih mi 
soseda kaj 
prinese iz 
knjižnice.  

Najtežje 
bere 
zdravila – 
premajhne 
črke, kar pa 
je zelo 
moteče.  

/ Dobro bi bilo, če bi se 
dalo naročiti knjige na 
dom za kakšno nizko 
naročnino. Kot jima 
pripeljejo vsak dan 
kosilo, bi jima lahko 
tudi knjige.  

5
9 

B.60 
Ž 
Slabovid
na, 
gibalno 
ovirana 

86 Manjši 
kraj/vas, 
živi 
skupaj z 
družino. 

Branje ji pomeni 
razvedrilo, krajšanje 
prostega časa. Zdaj 
bere malo, ker jo 
bolijo oči. Najraje bere 
ljubezenske romane. 
Predvsem ob 
popoldnevih. Mora 
biti naravna svetloba. 

/ Knjige ji iz 
knjižnice 
prinese 
vnukinja. 

Knjižnica 
zanjo ni 
dostopna, 
saj 
uporablja 
hojico.  

/ / 

6
0 

B.61 
M 
Ostanek 
vida 6 % 
 

44 Veliko 
mesto, živi 
v hiši z 
družino; 
poklicna 
izobrazba.  
 

Branje ima zanj velik 
pomen, eno uro na 
dan. 
Predvsem 
zgodovinska, verska 
tematika. 
Zvočne knjige, 10 % 
klasičnih knjig.  
Uporablja EIS dvakrat 
tedensko, včasih 

Zvočne knjige.  
Branje z lupo 
(revije). 
 

Ročna 
elektronska 
lupa. 
Zoom tekst za 
krajša besedila. 

/ Več verskih 
vsebin. 

Naj bo elektronsko 
dostopna in je vseeno, 
kje je. 
Zdaj je več 
elektronskih 
časopisov, ki pa imajo 
skoraj enako vsebino. 
Več knjig v brajici. 
Več zvočne literature.  
Angažma na področju 
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dnevno; prej dobival 
po pošti; je 
zadovoljen. 
Prijatelji mu svetujejo 
dobro knjigo. 
Če želi kaj dá v 
fototeko, sicer traja 
dolgo, dobi čez nekaj 
mesecev.  
  

računalniškega 
opismenjevanja 
starejših, da bi znali 
uporabljati knjižnico. 

6
1 

B.62 
Ž 
 
Zelo 
slabovid
na in 
naglušna  

88 let  Dom 
starejših 
občanov v 
manjšem 
kraju. 
 
Upokojena 
kvalificira
na delavka 

Branje ji je vedno 
pomenilo zelo veliko. 
Hodi na bralne ure, ki 
jih imajo v domu; 
enkrat tedensko. 
»Bralne ure so zame 
edini stik s knjigami.« 
Bere jim delovna 
terapevtka. 
Ni članica nobenega 
društva, čeprav ne 
more več sama brati. 
Zvočne knjige ne 
uporablja, ker slabo 
sliši.  

Menjavanje 
različnih očal za 
branje 
dokumentov.  

Bere samo s 
pomočjo 
delovne 
terapevtke, ki ji 
bere v skupini. 
Soseda ji pove 
obnovo knjige.  
Hčerka, ko pride 
na obisk.  

/ Večkrat 
tedensko 
bralne ure.  
Pri zdravniku 
so ji pokazali 
lupo, ki je stala 
700 evrov, 
čeprav je z njo 
videla, si je ne 
more kupiti.  
Želi si takšne 
lupe. 

Knjižnica, v kateri bi 
si bilo mogoče 
izposoditi 
pripomočke, kot so 
lupe. 
Povečanje črk. 
 
 

6
2 

B.63 
Ž 
Gibalno 
ovirana, 

86 let Dom 
starejših 
občanov v 
manjšem 

Bere 8 ur dnevno. 
Ljubezenski romani, 
zgodovinske knjige.  
Vse v domski knjižnici 

Očala ji ne 
koristijo več. 

Delovna 
terapevtka gre v 
mestno 
knjižnico in ji 

Stopnice do 
knjižnice. 
 
 

Knjige v 
povečanem 
tisku. 

Knjige v povečanem 
tisku. 
Dostopna za ljudi z 
ovirami hoje.  
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slabovid
na  

kraju; 
končana 
OŠ. 

je že prebrala, knjige 
dobiva iz mestne 
knjižnice. 
 

prinese knjige. 
SAMA NE MORE 
DO MESTNE 
KNJIŽNICE, KER 
TA NI 
DOSTOPNA! 
Včasih je šel 
sosed v 
knjižnico. 

6
3 

B.64 
M 
Ostanek 
vida 8 % 

38 Manjši 
kraj, vaško 
okolje, živi 
v bloku z 
družino 
(žena in 
otrok). 
Je VD 
direktor 
CSD  
 

Vsak dan bere.  
Štirikrat tedensko 
strokovno lit.; 
leposlovje.  
Uporablja knjižnico 
ZDSSS in splošno 
knjižnico v kraju.  
Uporablja EIS. 
 

Elektronske 
knjige, povečan 
tisk, spreminja 
pisavo, debelino, 
ozadje.  
Tablični 
računalnik  
My-reader; z njim 
bere vse; lahko 
tudi skenira. 
Zvočni zapisi. 
 

/ / Vse knjige naj 
bodo v 
elektronski 
obliki, da se jih 
dá prilagoditi. 
Večji izbor e-
knjig. 
Format DAISY, 
da bi omogočal 
pretvorbo v e-
knjigo.  
Razočaran nad 
Biblosom.  
 

Da ima sistem EIS in 
da je izposoja možna 
prek interneta in na 
daljavo. 
Čim več literature z 
vsemi novostmi, 
knjige, ki so »še 
tople«. 
Čitalnica. 
Biblos izpopolniti, da 
po 14 dneh ne gre 
knjiga stran. 
 

6
4 

B.65 
M 
Ostanek  
vida 
11 % 

24 
 
 

Novo 
Mesto,živi 
s starši; 
absolvent. 
 

Bere vsak dan.  
Bere psihološke 
knjige, borilne 
veščine; najde načine, 
kako pride do njih, ker 
so v knjižnici omejene. 

Zvočne knjige. 
Uporablja Google, 
informacije od 
prijateljev. 
Povečano 
besedilo, bere z 

/ Dostopnost 
knjig, ker jih 
je težko 
dobiti v 
slovenskih 
knjižnicah.  

Knjižničarja, ki 
bi našel vsak 
naslov, ki si ga 
želi. 

Posneti knjige na 
področju psihologije, 
samopodobe.  
Knjižnica naj ne bo za 
vse, ampak samo za 
ljudi, ki jo res 
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Časopis bere prek 
spletnih portalov. 
Knjižnica ZDSSS, 
zvočne knjige po pošti, 
zadovoljen z 
organizacijo. 
Mestna knjižnica in na 
fakulteti  
Dogovor s profesorji, 
dajo skripte, 
elektronska oblika. 

močnimi očali 
kratek čas.  

 potrebujejo.  

6
5 

B.66 
Ž 
Ostanek 
vida od 7 
do 9 %  

42  Večje 
mesto, 
živisama v 
stanovanju
. Konec 
tedna gre 
domov na 
vas; 
svetovalka 
na enem 
od uradov. 

Skoraj nič ne bere. 
Finance in druge 
časopise na internet. 
Strokovna gradiva, kar 
mora zaradi 
zaposlitve.  
Ko je poslušala knjige 
na trakovih, je zaspala. 
Je članica knjižnice 
ZDSSS, a ni vedela, da 
obstaja EIS. 
Knjižnice ne obiskuje! 

Ne ve, da obstaja 
predvajalnik mp3; 
ne pozna EIS-a. 
Ne ve, da lahko 
hitrost branja 
poljubno 
nastavlja.  
Uporablja lupo.  
Povečanje črk na 
računalniku.  
Fotokopiranje z 
večjimi črkami, da 
bere iz kopij. 

/ Zaspala 
med 
poslušanje
m, ker je 
bilo branje 
monotono; 
potem je 
iskala nazaj, 
ni našla; ji je 
vzelo veliko 
časa.  
 

Skeniranje in 
povečano 
branje.  
Takojšnja 
rešitev, ko 
nekaj 
potrebuje, da 
bi lahko dala v 
skener in 
prebrala. 

/ 

6
6 

B.67 
Ž 
Ostanek 
vida med 
5 in 8 % 

33 Živi v 
mestu 
s 
partnerje
m in 2 

Branje ji veliko 
pomeni. 
Časopise bere na 
elektronsko povečavo, 
malo na internetu. 

Računalnik, 
internet,tablica, ki 
omogoča 
povečavo (kar se ji 
zdi boljše kot 

/ Včasih je 
imela veliko 
ovir, ker ni 
bilo 
pripomočko

Pomoč v 
knjižnici 

Dostop naj bo prek 
internet. 
Elektronske knjige. 
Bralne ure romanov, 
pesmi.  
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otrokoma; 
dipl. 
Fizioterap
evtka.  

Obiskuje splošno 
knjižnico v Gorici, 
kamor hodi z 
otrokoma.  
Ne uporablja knjižnice 
ZDSSS. 

računalnik);  
lupa.  

v.  
Knjižničark
e niso 
pomagale. 

Živost v knjižnici. 

6
7 

B.68 
M 
Ostanek 
vida 7 % 

51 Živi v 
velikem 
mestu  
sam v 
stanovanju
;  
samostojni 
kulturnik  

»Branje je lovljenje 
določenih izkušenj.« 
Ima 5000 knjig doma. 
Prijatelji in znanci mu 
jih prinesejo. 
Že 15 let ne bere 
časopisov. 
Brajico se je naučil v 
šoli, kjer so morali 
brati samo to.  
Nekaj časa je bil 
včlanjen v knjižnico na 
ZDSSS, zdaj ne več.  
»Brajico zna, a je 
povsem neuporabna.«   
Ni imel informacije, da 
obstaja EIS.  

Povečevalno 
steklo  
 

Se druži s 
prijatelji in 
znanci, ki mu 
prinesejo nove 
knjige.  

Počasnejše 
branje  

/ Knjižnico organizirati 
na klik od doma.  
V knjižnici naj bo 
brajev zaslon.  

6
8 

B.69 
Ž 
Ostanek 
vida 
20 %, 
retinopat

74 Škofije, 
živi  
skupaj z 
možem; 
višja 
izobrazba. 

Bere vsak večer do 
poznih ur.  
Brajice se je naučila v 
poznejših letih. 
Prej poslušala kasete. 
Knjižnica ZDSSS ji 

Kasetofon.  
Predvajalnik za 
zgoščenke.  

Mož. Knjižnica 
ZDSSS ne 
upošteva 
želja po 
določenih 
knjigah.  

/ Poštno pošiljanje naj 
se ohrani.  
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ija  pošilja knjige in 
kasete; tu ne 
upoštevajo želja po 
določenih knjigah.  
Drugih knjižnic ne 
obiskuje.  

6
9 

B.70 
Ž 
Slabovid
na in 
naglušna  
 

87  Manjši 
kraj,  
-živi sama  
 

Branje ji pomeni zelo 
veliko. 
Ker ne more gledati 
TV, posluša knjige na 
predvajalniku za 
zgoščenke, posluša od 
2 do 3 ure na dan.  
Bere romane, 
zgodovinske knjige in 
kriminalke. 
ZDSSS ji pošilja 
zgoščenke redno po 
pošti.  
Knjižnico uporablja 
vsake 14 dni. 

Predvajalnik za 
zgoščenke. 

Hči naroča 
zgoščenke, ki si 
jih želi, da jih 
dobi po pošti.  

Radio, ker 
mora vedno 
sama 
poiskati 
nadaljevanj
e prejšnjega 
dne na 
zgoščenki, 
ker se ta 
spet začne 
na začetku.  

»Rada bi radio, 
da bi drugi dan 
poslušala 
zgoščenko od 
tam, kjer sem 
končala. » 
Rada bi, da bi 
bila knjižnica 
bliže mojemu 
kraju. 
 
Nov radio. 

Pogrešam stik s 
knjižničarko; več 
pogovorov s 
knjižničarko.  

7
0 

B.71 
M 
Slabovid
en  

38 Živi v 
mestu.  

Bere veliko, uro do 
dve dnevno. 
Posluša mp3. 
Uporablja zvočne 
posnetje ZDSSS 
Uporablja samo to 
knjižnico.  
Uporablja EIS, dostopa 

Predvajalnik mp3, 
predvajalnik za 
zgoščenke. 
Računalnik.  
Telefon za 
poslušanje 
zvočnih knjig.  
Program, ki mu 

/ Čakanje na 
knjigo, ki bo 
šele prišla v 
zvočno 
knjižnico. 
 

/ Več sredstev za 
knjige, da bi bilo čim 
več knjig v zvočni ali 
elektronski obliki.  
Več knjig, večja 
pestrost v obliki mp3.  
Čim bolj enostavne 
oblike, v enem 
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kadarkoli, sredi noči. 
Všeč mu je, da ni 
omejitev glede števila 
knjig, ki jih lahko 
vzame. Novosti, ki so 
naložene, so dobro 
označene. 

bere elektronske 
zapise, ki pa je 
preveč monoton – 
čitalec zaslona.  
 

prostoru. 
Knjižnica za slepe, 
slabovidne, za vse, ki 
imajo težave z 
branjem, tudi za 
starejše.  
V bližini javnega 
prevoza, na poti naj 
bo čim manj ovir.  
Dostopnost prek 
spleta mora biti še 
boljša.  

7
1 

B.72 
M 
Slabovid
nost  

30 Ljubljana,  
živi s 
prijatelji. 
  

Branje je sprostitev, 
odkrivanje neznanih 
idej. 
Bere leposlovje, 
časopise, strokovno 
literature. 
Zvočnih knjig ne 
uporablja. 
Redko brska po EIS-u. 
Obiskuje knjižnice.  

Povečevalno 
steklo.  

Prijatelji. V knjižnici 
težko najde 
knjigo; tu 
mu 
pomagajo 
knjižničarji , 
prijatelji. 
Velikost 
tiska in 
kontrast 
med tiskom 
in podlago;. 

Oznake na 
policah bi 
morale biti v 
povečanem 
tisku oz brajici, 
jasne in 
čitljive.  

Lokacija ni 
pomembna. 
Oznake na policah bi 
morale biti v 
povečanem tisku oz 
brajici, jasne in 
čitljive. 
Namenjena naj bo 
splošni populaciji, saj 
je zvočna knjiga tudi 
videčim vse bolj 
priljubljena. 

7
2 

B.73 
M 
Slabovid
en  
 

30 Ljubljana,  
živi sam.  

Branje je dejavnost za 
različne namene.  
Občasno uporablja 
zvočno knjižnico 
ZDSSS. 

Lupa.  
Računalnik.  

Če potrebujem, 
vprašam za 
pomoč znane in 
neznane osebe. 

Želena 
literatura, ki 
sem si jo 
hotel 
izposoditi, 

Daljnogled za 
eno oko.  
Program 
DAISY.  
 

Elektronska oblika 
knjige z možnostjo 
iskanja želenih 
pojmov, besednih 
zvez, stavkov, s 
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ni bila na 
voljo v 
knjižnici.  
 

 pomočjo računalnika.  
DAISY.  
Da bi bilo gradivo, ki 
bi me zanimalo. na 
voljo.  
Da bodo upoštevane 
želje uporabnikov po 
določenem gradivu. 
Da bodo želje 
izpolnjene dovolj 
hitro, da bralca ne bo 
prej minilo prebiranje 
določenih vsebin. 
»Da bom knjigo lahko 
prebral/preposlušal 
do konca, da me ne bi 
minilo do prebiranja 
gradiva v zvočni 
obliki zaradi, npr. 
slabe kakovosti 
branja.«  
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KOMBINIRANA OVIRA (INTELEKTUALNA, SENZORNA, GIBALNA) 
 Potencialni 

uporabniki 
 
Starost 

Bivanje (Kraj) Bralna kultura 
posameznika 
(koliko, kdaj, kje, 
kako) 

PRIPOMOČKI  Podpora, 
pomoč 
(pripomočki, 
asistenca) 

OVIRE Potrebe  Prihodnost: moje želje 
in predstave o 
knjižnici 

1  C.1 
Ž 
Slepa, 
intelektualn
a ovira 

45 Manjši kraj, 
živi v 
instituciji. 

Branje ji ne pomeni 
veliko.  
Redko posluša 
zvočne knjige. 

Posneto 
gradivo. 

Bere ji delovna 
terapevtka. 
Center (VDC) ji 
na 14 dni 
priskrbi 
zvočne zapise. 
Nobeno 
društvo ji ni 
nudilo 
podpore. 

V bližini ni 
knjižnice/ne 
uporablja 
knjižnic. 
 
Ne obvlada 
brajice. 

Dostopna 
knjižnica. 

Dostopnost. 
Zadostna izbira 
zvočnih knjig. 
 
Da bi ji nekdo pri tem 
pomagal. 

2  C.2 
Ž 
Intelektualn
a ovira, 
slepota 

46 Manjši kraj, 
živi v 
instituciji. 

Branje ji pomeni 
veliko, bere vsak 
dan ob prostem 
času. 
Bere knjige in članke 
v brajici, brajeve 
vrstice nima. 
Posluša tudi zvočne 
knjige. 

Besedila v 
brajici. 
Posneto 
gradivo 

Iz ZDSSS ji 
pošljejo zvočne 
knjige. 
Drugih knjižnic 
ne uporablja. 

Pri branju jo 
najbolj 
ovirajo 
kratice, ki jih 
ne razume. 

 / Večji izbor literature, 
dostava knjig na dom.  

3  C.3 
Ž 
Slepota,  
intelektualn
a ovira 

44 Manjši kraj, 
živi v 
instituciji. 

Branje ji ne pomeni 
veliko, včasih (v 
šoli) je brala več, 
sedaj malo, je ne 
zanima. Občasno 

Posneto 
gradivo. 

Gradivo ji 
pošlje ZDSSS. 

/ Knjižnic ne 
uporablja ker 
ni nobene 
blizu.  
Čas, ki ga ima s 

 Knjižnica v lokalnem 
okolju, ki bi bila 
prijazna in dostopna 
vsem. Nekdo, ki bi te 
po knjižnici spremljal.  
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posluša posneto 
gradivo. 

spremljevalce
m ob izhodih 
porabi za 
druge, bolj 
nujne stvari.  

4  C.4 
M 
Slepota, 
intelektualn
a ovira 
 

36 Živi v večjem 
mestu – 
lastno 
gospodinjstvo
. 

Branje je pomemben 
del vsakodnevne 
rutine, bere časopise 
v Braillovi pisavi. 
Bere tudi s pomočjo 
zvočnih zapisov. 

Bere brajico. 
Zvočni zapisi.  

Zvočne zapise 
dobi na ZDSSS 
v Ljubljani. Do 
informacij 
dostopa tudi 
na lokalnem 
društvu za 
slepe in 
slabovidne.  

Vse ovire 
premaguje.  

Imel je težave 
pri učenju 
branja.  

Za knjižnico je bolje če 
je locirana na obrobju 
mesta. Dostopna tudi 
za slepe in slabovidne.  

6
5 

A.65 
Ž  
Slepota, 
cerebralna 
paraliza 

43 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Branje je predvsem 
razvedrilo. Rada 
bere brajico, ker se ji 
zdi, da dejansko 
bere. 

Vprašati mora 
druge, tega ne 
mara.  

Uporablja 
knjižnico 
slepih in 
slabovidnih. 
Imam tudi 
spremljevalko, 
njo prosim, da 
mi prebere 
pomembno 
pošto.  

Knjige v 
brajici so 
stare, ampak 
me vseeno 
zanimajo. 
Zvočni 
posnetki iz 
knjižnice 
slepih in 
slabovidnih 
so obrabljeni 
in slabi.  

/ Dostopna tudi ljudem 
na vozičku , knjige 
dostopne tudi v 
zvočni tehniki.  
 

6  C.6 
Ž 
Slabovidna, 

51 Živi v 
manjšem 
kraju 

Branje ji pomeni 
sprostitev 
Bere takrat ko je 

Posneto 
gradivo/redk
o. 

 Doma ji bere 
sestra 
V instituciji 

Ne more 
dostopati do 
prilagojene 

 Dostopna 
knjižnica, 
Knjižnice ne 

Dovolj prostora tudi 
za voziček, nizke 
police 
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intelektualn
a in 
gibalna 
ovira 

skupaj s 
sestro. 

razpoložena, 
zvočnih knjig ne 
uporablja, brajice ne 
obvlada. 

vzgojitelji, literature z 
dovolj 
velikimi 
črkami.  

uporablja, ker 
bi za to 
potrebovala 
spremstvo. 

7  C.7 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a ovira 
 

33 Živi v 
manjšem 
kraju, 
hodi v VDC. 

Pri branju veliko 
izve, je na tekočem z 
dogajanjem po 
svetu, glasbo. Bere 
vsak dan ob večerih 
na internetu. 
Knjig ne bere, po 
knjigah nima želje. 

 Večanje 
pisave na 
računalniku 
(programsko 
vgrajeno v 
računalnik). 
 

Bere izključno 
na računalniku, 
ostale podpore 
nima, zanjo niti 
ne ve.  

Besedilo 
mora biti 
dovolj veliko. 
Veliko tudi 
slikovnega 
materiala. 

 Dostopna 
knjižnica, 
sedaj je ne 
uporablja, ker 
ne ve zakaj bi 
jo.  

 Knjižnica mora biti v 
bližini kraja v katerem 
živi. Ponujati mora kaj 
zanimivega.  

8  C.8 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a ovira 

34 Živi v 
manjšem 
kraju, 
hodi v VDC; 
doma živi z 
mamo. 

 Ne bere, če bi bral, 
bi bral Braillovo. 
Zvočne knjige se mu 
zdijo dolgočasne.  

 Časopis mu 
berejo prijatelji 
Knjižnico je 
uporabljal 
samo ko je bil v 
šoli, ostale 
podpore nima. 

/ Dostop tudi do 
dnevnega 
časopisja v 
zvočni 
različici.  

 Večja izbira zvočnih 
knjig, ki bi bile 
zanimive in bi 
pritegnile poslušalca.  

9  C.9 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

63 Mesto, živi v 
instituciji. 

Bere vse, veliko, rad 
bere. Ima veliko 
željo, vendar 
potrebuje podporo, 
ki jo redko dobi. 
Zvočnih knjig ne 
posluša.  

/ Pri branju mu 
pomagajo 
zaposleni v 
centru, tako da 
mu berejo, sam 
ne bere. 
Včasih mu 
berejo tudi 
prostovoljci. 
Druge 

Sam ne bere. 
Potrebuje 
nekoga, ki 
mu bere.  

Nekoga, ki bi 
ga naučil brati.  

Da bi bilo na volj več 
knjig. Potujočo 
knjižnica, ki bi prišla 
do mene. Tudi taka, da 
bi šel lahko sam gor, 
ker sem na vozičku.  
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organizacije 
niso pomagale.  

1
0 

 C.10 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

68 Mesto, živi v 
instituciji. 

 Branje ji pomeni vir 
informacij, da kaj 
novega izve. Bere 
otroške knjige z 
velikimi črkami, lista 
revije in časopise, 
prebere naslove. 
Večinoma bere 
popoldne 

 Besedilo 
mora imeti 
zelo blizu oči, 
ostalih 
pripomočkov 
ne uporablja.  

 Zaposleni mu 
pomagajo, da 
pride do 
knjižnice, 
druge 
organizacije 
ne.  

Ne more sam 
do knjižnice, 
potrebuje 
spremstvo. 

Daljši rok 
izposoje, 
spremstvo v 
knjižnici.  

 Da bi bila dostopna z 
vozičkom in bi imela 
nizke police. Da bi šel 
lahko v knjižnico sam. 
Tudi daljši rok 
izposoje.  

1
1 

 C.11 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 
 

59 Mesto, živi v 
instituciji. 

 Branje mi pomeni 
izvedeti kaj novega, 
berem kadar imam 
čas, redko, 
največkrat 
dopoldne. 

Potrebuje 
prevoz.  

Inštruktorica v 
VDCju prinese 
revije in 
časopise. 
Literaturo 
prinesejo tudi 
svojci drugih 
uporabnikov.  

Potrebuje 
spremstvo.  

 Spremstvo za 
v knjižnico. 

 Želela bi si, da bi šla 
večkrat v knjižnico, 
vendar vedno 
potrebuje prevoz. 
Knjižnica bi morala bit 
v lokalnem okolju, 
lahko dostopna.  

1
2 

 C.12 
M 
Slaboviden, 
senzorna in 
gibalna 
ovira 

42 Mesto, živi s 
svojo družino. 

 Branje mu pomeni 
širjenje obzorij. Bere 
predvsem zvečer. 
Bere knjige. 

Pri branju 
uporablja 
leče. 

 Leče za branje, 
ostali optični 
pripomočki. 
Spremljevalec 
v knjižnici. 

Dragi 
pripomočki 
in drago 
članstvo v 
knjižnici. 

 Spremstvo v 
knjižnico. 
Dostopnost 
lastnih bralnih 
pripomočkov, 
lupe … 

Imeti mora veliko 
parkirišče. 
Pomočnike, da bi bili 
na voljo tistim, ki to 
potrebujejo. Svetla in 
prilagojena gibalno 
oviranim. Na 
stranišču tudi 
previjalna miza za 
odraslo osebo.  
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1
3 

 C.13 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

26 Mesto, živi v 
lastnem 
gospodinjstvu
. 

Branje mu pomeni 
vir informacij, bere 
predvsem športne 
revije. 

 / Knjige mu 
največkrat 
prinesejo 
prijatelji.  

Potrebuje 
organiziran 
prevoz v 
knjižnico. 
Če gre sam, 
predolgo 
traja. 

Hiter dostop 
do knjižnice.  

Dostava na dom, 
izposoja tudi filmov in 
glasbe. 

1
4 

 C.14 
Ž 
Slab spomin, 
gibalna in 
intelektualn
a ovira. 

53 Živi v večjem 
mestu, lastno 
gospodinjstvo
.  

Bere eno knjigo na 
teden. Tema mora 
biti pozitivna. 

Bere brez 
pripomočkov.  

Knjižničarko 
vpraša za 
mnenje o 
knjigi. 

Ne zapomni 
si vsebine. 

Pomoč pri 
izbiri knjige s 
pozitivno 
tematiko, 
skupno 
obnavljanje 
vsebine. 

Večja izbira knjig za 
slepe, dostopnost za 
vozičke in dvigala. 

1
5 

 C.15 
M 
Slaboviden, 
gibalna in  
Intelektualn
a ovira 

54 Živi v večjem 
mestu, lastno 
gospodinjstvo
. 

 Posluša zvočne 
knjige nekajkrat na 
teden. Bere tudi 
revije in časopise.  

Zvočni zapisi.  V pomoč je 
terapevtka v 
vdc, ki priskrbi 
literaturo. 
Literaturo 
priskrbijo tudi 
domači.  

Knjižnice ne 
uporablja, 
saj je ne 
more 
obiskati sam, 
podpore pa 
tudi nima. 
Potrebuje 
tudi pomoč 
pri izbiri.  

 Spremstvo v 
knjižnici. 
Dostopnost 
knjižnice.  

Dvigalo in urejena 
dostopnost. 

1
6 

 C.16 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a in gibalna 

23 Živi v 
manjšem 
mestu, 
gospodinjstvo 
skupaj s 

Knjige bere pogosto, 
pregleduje knjige z 
veliko slikami. Bere 
v sebi, kot 
samostojna 

Očala, 
literatura z 
veliko slikami.  

V knjižnico ne 
hodi več, 
prebira knjige, 
ki so ji 
dostopne 

V bližini ni 
knjižnice in 
je zaradi 
gibalne ovire 
sama ne 

Knjižnica, ki 
bo prilagojena 
tudi ljudem na 
vozičku. 
Spremstvo v 

 Knjižnica prilagojena 
tudi ljudem na 
vozičku. Možnost 
vprašati kakšnega 
strokovnjaka za 
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ovira starši.  aktivnost.  doma.  more 
obiskati.  

knjižnici.  literaturo.  

1
7 

  C.17 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

40 Živi v 
manjšem 
mestu, 
gospodinjstvo 
si deli s starši. 

Bere dnevne 
časopise in revije. 
Ostalega ne bere.  

  Knjižnice 
uporablja le 
občasno 

Ovira je 
predvsem 
cena 
pripomočkov
, prevoza, 
dostopnosti. 

 Brezplačna 
članarina, čim 
manj s tem 
povezanih 
stroškov.  

 Knjižnica mora biti 
prilagojena tudi 
gibalno oviranim. Več 
primerne literature 
(lahko branje).  

1
8 

  C.18 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

36 Manjše mesto, 
živi v 
instituciji.  

Bere samo novice in 
športni 
časopis. Običajno 
pregleda slike, 
naslove in rezultate.  

Očala. Knjižnice ne 
uporablja. 
Literaturo dobi 
v instituciji.  

Ovira je tudi 
cena, saj si 
knjig ali 
članarine v 
knjižnici ne 
more 
privoščiti/ni 
prioriteta. 

Brezplačna 
članarina, 
prilagojena 
literatura in 
dostopnost.  

Knjižnica brez 
stroškov. Dostava 
knjig.  

1
9 

   C.19 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

41 Manjše mesto, 
živi v 
instituciji. 

Bere malo, le toliko, 
da pride do novic – 
največkrat 
zastonjski časopis 
Gorenjski glas.  

Očala. Večji 
črkovni 
formati, kot 
ga ima 
društvo 
slepih.  

Društvo slepih 
je nekajkrat 
poslalo 
različne knjige. 
Nekaj knjig je v 
instituciji 
vendar jih ne 
bere.  

Slabovidnost
. Visoka cena 
časopisov, ki 
jih želi brati 
in si jih lahko 
le redko 
privošči.  

Prilagojen 
dnevni tisk 
tudi 
slabovidnim 
osebam.  

Brezplačna članarina, 
dostopnost.  

2
0 

  C.20 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a in gibalna 

41 Manjše mesto, 
živi s straši.  

Branje ji pomeni 
veliko, bere dnevno 
časopisje in 
mladinske knjige. 
Bere skoraj vsak 

Literatura z 
velikimi 
tiskanimi 
črkami. 

Iz knjižnice 
literaturo 
običajno 
prinese kdo 
drug. Ostale 

Ozek nabor 
literature. Z 
velikimi 
tiskanimi 
običajno le 

Več literature 
z velikimi 
tiskanimi 
črkami.  
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ovira dan.  organizacije 
niso bile v 
pomoč.  

pravljice za 
otroke in 
nekaj 
mladinske 
literature.  

2
1 

  C.21 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

35 Živi na vasi, z 
družino.  

Branje mu pomeni 
učenje, bere redko.  

Literatura 
mora imeti 
zadosten 
razmik med 
vrsticami in 
dovolj velike 
črke. Tudi 
odebeljene.  

Knjige mu 
prinesejo 
prijatelji, 
družina. Nekaj 
jih dobi tudi v 
knjižnici v 
instituciji.  

Veliko knjig 
je v slabem 
stanju in jih 
je tako težko 
brati.  

 Knjige morajo 
imeti širši 
razmik med 
vrsticami in 
odebeljene 
črke. 

 Da knjig ne bi bilo 
potrebno vračati, 
daljši rok izposoje. Da 
knjige nekdo prinese 
iz knjižnice.  

2
2 

 C.22 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

32 Manjše mesto, 
doma s starši. 

Pogosto bere 
časopis, knjige 
redko. Bere 
predvsem 
brezpalčnike (žurnal 
24) in ostale revije, 
ki jih kupijo drugi. 
Branje je vir 
informacij in učenja.  

Pri branju 
vrstic si 
pomaga z 
ravnilom. 
Nosi tudi 
očala. 

Literaturo, 
časopise mu 
priskrbi mama. 
Ostala društva 
mu niso 
pomagala, z 
njimi nima 
stika. Knjižnico 
obišče enkrat 
na leto.  

Literatura ni 
prilagojena, 
manjše 
črkovne 
formate je 
težko brati.  

 Lahko branje. 
Večje črke in 
dostopnost 
knjig. Tudi 
cenovno.  

Knjižnica naj bo 
prijazna za populacijo, 
vendar takšna kot je 
navadna. Poleg 
stopnic mora imeti 
tudi klančino in 
dvigalo. Locirana naj 
bo na čim več koncih – 
tudi z dostavo.  

2
3 

 C.23 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

23 Manjše mesto, 
živi skupaj s 
starši. 

Branje ji pomeni 
sprostitev. Bere 
predvsem 
mladinsko 
literaturo.  

Lahko branje 
– mladinska 
literaturo kot 
alternativa.  

 Knjige ji 
prinesejo 
domači. Včasih 
je hodila v 
knjižnico, sedaj 
ne hodi več, saj 

Neprilagojen
a literatura, 
velike črke. 
Dostopna je 
le mladinska 
literatura.  

 / Knjižnica dostopna 
tudi za »invalide«. 



Izvedbeni projekt 

98 
 

branje ni več 
del 
organiziranega 
učenja. 
Knjižnice 
uporablja le če 
je nujno.  

2
4 

 C.24 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a ovira, 
avtizem 

20 Manjše mesto, 
živi skupaj s 
starši.  

Branje mu ne 
pomeni veliko, bere 
predvsem revije, kar 
je dostopno. Največ 
bere na računalniku. 
K branju ga 
spodbuja mama.  

Največ bere 
na 
računalniku, 
kjer si lahko 
poveča zaslon 
in črke.  

V knjižnico gre 
nekajkrat na 
leto sam, 
izposodi si 
kakšno knjigo, 
vendar 
pogosto tudi 
ničesar. 
Knjižnica je 
zelo daleč, 
ostalih 
organizacij ne 
pozna, niso v 
pomoč.  

Knjižnica je 
daleč od 
kraja 
bivanja.  

 Lahko branje. 
Bližina 
knjižnice. 
Knjižnica, kot 
izkušnja.  

Knjižnica bi morala 
biti topla in lepa in 
zelo velika. V ospredju 
je izkušnja uporabe 
knjižnice in ne le 
storitev, ki jo 
knjižnica ponuja.  

2
5 

 C.25 
M 
Slabovidnos
t 
Intelektualn
a ovira,  

23 Manjše mesto, 
skupaj s 
starši.  

Bere veliko, enako 
pogosto obiskuje 
knjižnico. 
Najpogosteje bere 
mladinsko 
literaturo. V 
knjižnico hodi 
enkrat na teden. 

Očala, velike 
tiskane črke. 
Večji formati.  

V knjižnico 
hodi sam, saj je 
knjižnica v 
njegovem 
lokalnem 
okolju.  

Premalo 
literature – 
le mladinska 
literatura.  

 / Dostopne tudi druge 
knjige, ki so 
razumljive – lahko 
branje.  
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Izposoja si tudi dvd-
je.  

2
6 

 C.26 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a ovira 

21 Manjše mesto, 
živi v 
instituciji 

 Branje je način 
učenja. Bere vsak 
dan pri pouku, v 
prostem času pa 
bere revije o 
nogometu. Bere 
počasi.  

 Očala. Večji 
formati.  

V knjižnico 
hodi s svojo 
učiteljico – 
vendar redko. 
Tam si 
izposodi 
predvsem 
CDje. Do knjig 
dostopa tudi v 
šoli, v 
instituciji.  

/  / Spremstvo v knjižnici. 
Velika izbira knjig.  

2
7 

 C.27 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a ovira, 

25 Manjše mesto, 
živi v 
instituciji.  

Bere pogosto, zato, 
da se kaj nauči. Bere 
revije o športu in 
mladinsko 
literaturo. Branje ji 
pomeni kratkočasje.  

 Pri branju ji 
pomagajo 
zaposleni, saj 
sama bere 
nerazumljivo.  

V knjižnico 
hodi z 
učiteljico, 
knjižnico imajo 
tudi v 
instituciji. 
Ostalih 
prilagoditev ne 
uporablja, ne 
ve za njih.  

Kar prebere 
ni 
razumljivo. 
Lahko 
branje. Za 
obisk 
knjižnice 
potrebuje 
spremstvo.  

Spremstvo v 
knjižnici in na 
poti v 
knjižnico.  

 Velika izbira knjig. 

2
8 

 C.28 
M 
Slaboviden, 
intelektualn
a ovira  

25 Manjše mesto, 
živi v 
instituciji.  

 Branje mu pomeni 
učenje nečesa 
novega. Bere vsak 
dan v šoli. Bere tudi 
vsak dan, ko 
uporablja 

Pri branju mu 
pomagajo 
zaposleni, 
tako da mu 
berejo. 
Berejo, kar 

V knjižnico 
hodi le v 
instituciji, v 
kateri živi. V 
splošno 
knjižnico gre z 

Ni lahkega 
branja, 
zvočnih 
zapisov.  

 /  Da bi bila v knjižnici 
dejansko literatura, ki 
bi prišla v poštev – 
zvočne knjige, lahko 
branje, veliki formati.  
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računalnik. V 
prostem času bere 
revije o športu. Bere 
počasi – črko po 
črko.  

počnejo v šoli. 
Za pomoč, da 
mu kdo kaj 
prebere prosi 
logopedinjo, 
učiteljico.  

učiteljico. V 
knjižnico gredo 
po navadi 
dvakrat na 
mesec.  

2
9 

 C.29 
Ž 
Slabovidna, 
intelektualn
a in gibalna 
ovira 

51 Manjši kraj, 
živi skupaj s 
sestro. 

Branje ji pomeni 
sprostitev 
Bere takrat ko je 
razpoložena, 
zvočnih knjig ne 
uporablja, brajice ne 
obvlada. 

Posneto 
gradivo/redk
o 

Doma ji bere 
sestra, 
v instituciji 
vzgojitelji. 

Ne more 
dostopati do 
prilagojene 
literature z 
dovolj 
velikimi 
črkami.  

 Dostopna 
knjižnica, 
Knjižnice ne 
uporablja, ker 
bi za to 
potrebovala 
spremstvo. 

Dovolj prostora tudi 
za voziček, nizke 
police. 

3
0 

E.30 
Ž 
Slabovidna, 
motnja v d. 
razv. in 
demenca 
 

67 VDC v LJ, 
gospodinjska 
enota 

Zelo rada bere, 
ampak zdaj ne more 
več; najraje je brala 
ljubezenske romane 
in kriminalke. 
V knjižnico je včasih 
hodila sama in je 
brala knjige tam. 

/ Knjige ji 
prebirajo 
prijateljice v 
delavnici ali 
domu, ampak 
zdaj tega že 
zelo dolgo ni 
nihče naredil. 
Prijatelj ji 
prinese knjigo 
ali seznam in si 
lahko izberejo. 

Ker ne vidi 
več oz. slabo 
vidi, ne more 
več brati. 

Rada bi imela 
povečevalno 
steklo, mogoče 
bi potem lahko 
brala. 
 

Zvočna knjižnica ji bo 
morala biti všeč, saj 
nima druge izbire 
POTUJOČA KNJIŽNICA 
v kombiju, da bi lahko 
prišla do vseh. 
Knjige bi morale biti 
lahke za razumevanje, 
pravljice in kratki 
kriminalni romani. 
Morali bi najeti 
nekoga, da bere 
knjige. 
Zgodbe bi morale biti 
posnete. 

3 E.31  VDC v LJ Bere samo velike Hodila je v / Slabo vidi. Rada bi Bi morala biti lepa, s 
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1 Ž 
Motnja v 
d.razv., 
slabovidnos
t 

 4
1 

črke, saj zelo slabo 
vidi. 
Bere, kadar ji paše, 
ni pomembno 
katero knjigo, samo 
da so velike črke in 
da so v njej slike, 
V knjižnico gre s 
prijateljem, tudi 
trikrat na teden. 
Je že poslušala 
zvočne zapise iz 
knjižnice v Šiški. 
Po navadi si 
izposodi od tri do 
štiri knjige, ki jih 
ima lahko en mesec. 

šolo za slepe 
na Viču in se 
učila brati na 
pikice. 

Če so črke 
premajhne, 
se res trudi z 
branjem, saj 
zelo slabo 
vidi. 

uporabljala 
povečevalno 
steklo ali imela 
zvočne zapise. 

knjigami na pikice in 
zgoščenkami. 
Knjižnica bi morala 
biti v VDC-ju, da bi 
lahko šla večkrat tja. 

3
2 

E.32 
M 
Intelektualn
a ovira, 
slabovidnos
t 

33 Živi v 
manjšem 
kraju – v 
instituciji. 

Branje mu pomeni 
način učenja, 
spoznavanja novih 
stvari. Najraje 
berem knjige o 
lastnih pravicah. 
Bere tudi pravljice 
in resnične zgodbe.  

Pripomočkov 
ne uporablja. 

Uporablja 
knjižnico v 
lokalnem 
okolju, vendar 
redko. Kot 
oviro vidi 
pomanjkanje 
časa.  

Sodeloval je 
pri urejanju 
knjige 
lahkega 
branja – 
Romeo in 
Julija 

V instituciji 
veliko bolj k 
branju 
spodbujajo 
tiste, ki še niso 
stari 26 let – 
so še na 
usposabljanju 
za delo.  

V knjižnicah ni na 
voljo knjig lahko 
lahkega branja. 
Dostopna tudi tistim, 
ki živijo v manjših 
mestih.  

 
DISLEKSIJA 

 Potencial  Bivanje Bralna kultura PRIPOMOČKI, KI Podpora IN OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje 
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ni 
uporabnik
i 

Staro
st 

(Kraj) posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

JIH UPORABNIK 
UPORABLJA  

ASISTENCA 
DRUGIH  

želje in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 
 
 

 D.1 
 
 
M 
Disleksija,  
 
Odločba o 
usmeritvi  
 

17 Ljubljana  
 
Živi z 
mamo in 
očetom.  
 
 
 
 

Bere počasi, branju se 
izogiba če se le da.  
Branje je muka, 
napor. 
Malo berem po 
internetu in ko se 
moram učiti. 
 
Berem podnapise na 
televiziju, v kinu, 
navodila za igrice.  
 
Knjig ne berem.  
 
»Ne hodim v knjižnice 
razen, ko nekaj rabim 
za šolo.« 

Bere povzetke na 
dijaški.net.  
 
 
 
 

Bere mu mama. 
in sicer čtivo, ki 
je obvezno. 
 
 
 
 

/ Da bi mi kdo 
svetoval 
kakšno res 
dobro knjigo, 
ki je zanimiva.  
 

Ni potrebna knjižnica, 
naj se dajo zvočne 
knjige na internet, da 
bodo dostopne za vse.  
 

2 
 

D.2 
M 
 
Disleksija  

49  Ljubljana, 
žena in 
dva otroka 
študenta.  

Banje mu pomeni 
veliko, ker tako izve 
nove stvari, razume 
dogajanje v svetu. 
Bere malo, razen 
dnevne časopise 
redno.  
Leposlovje: 1 knjigo 
na leto. 

Pripomočki za 
zvočne knjige 

/ Težko se je 
naučil brati.  
Vse življenje 
bere počasi.  

Da kdo pove, 
katera je dobra 
knjiga.  
 
Branje v 
skupini;  
poslušanje 
branja druge 
osebe.  

Digitalni dostop do 
knjižnice.  
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Matematične članke, 
1 članek na teden; v 
angleščini. 
Bere počasi, sedi za 
mizo.  

3 D.3 
Disleksija 

16 
M 

Orova vas, 
živi z 
družino. 

Knjige za domače 
branje in kakšno lažjo 
knjigo za kratek čas. 
Časopis in revije. 

Bere glasno, tako 
lažje razume. 
Prst pod vrstico. 

Sestrična. 
Strokovna 
delavka na šoli 
dvakrat na 
teden (odkar 
ima odločbo). 
Knjižničarka mu 
vedno pomaga 
poiskati knjige. 

Zamenjuje 
črke. 
Spušča 
vrstice. 
Teste rešuje 
dlje. 
Največja 
ovira so 
majhne 
črke. 

Bi si izposodil 
zvočne zapise, 
če bi jih 
knjižnica 
imela. 
Vsakodnevna 
pomoč pri 
branju. 

Veliko zvočnega 
materiala. 
Knjige z velikimi 
tiskanimi črkami ali 
vsaj večjo pisavo. 
V domačem kraju. 

4 D.4 
Disleksija 

23 
Ž 

Predmestj
e, živi s 
fantom in 
mamo. 

Branje je doživetje. 
»Občutek dobre 
knjige je božanski.« 

/ / (ne želi) Disleksija: 
brati počasi 
in potrebuje 
več časa. 

/ Nahaja naj se tam, 
kjer je največ obiska. 
Računalniki s 
programom, ki 
preverja slovnico 
oziroma besede. 

5 D.5 
M 
Disleksija 

19 Živi v 
manjšem 
mestu. 

Bere strokovna 
besedila, povezana z 
interesi. Bere na glas. 

/ Največ pomoči 
mi je nudila 
šola. Šel sem na 
več testiranj. 

/ Pri branju mi 
pomaga 
posebna vrsta 
pisave brez 
ostrih robov.  

/ 

6 D.6 
M 
disleksija 

81 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Bere časopise, delo in 
mladino. Knjig že 
dolgo ni bral.  

Očala, kljub temu 
ne vidi majhnih 
črk. 

Včasih mu 
bereta sin in 
vnukinja.  

Najbolj ga 
ovira 
počasno 

Oviro 
zmanjšuje z 
rednim 

Nujno je, da je malo 
stopnic, dvigalo, 
klančine. Dostopna 
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branje. branjem. tudi za slepe. V vseh 
večjih mestih.  

7 D.7 
Ž 
Disleksija 

64 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Časopise in revije 
berem vsak dan. 
Berem s pomočjo 
kazalnika.  

Kazalnik za 
sledenje branju 

Nujne stvari 
prebere tudi hči.  

/ / Zelo rada sama 
izbiram knjige – 
dostop do knjig. Tudi 
za vozičke. Klančine 
in dovolj prostora 
med policami. Veliko 
parkirišče.  

8 D.8 
 
Ž 
 
disleksija 

26 
 

Ljubljana,  
živi sama.  

Branje ji veliko 
pomeni; 40 knjig 
letno, in okoli 1 knjigo 
tedensko leposlovje;  
 
Strokovne knjige, 
povezane s študijem.  
Obiskuje običajno 
knjižnico in zvočne 
knjige prek spleta, a 
samo angleške, ker 
drugih ni. 
 
Enkrat tedensko gre v 
knjižnico, vsake 14 
dni. 
 
 

iPhone za zvočne 
knjige v angleščini 

Ni pomoči.  Premajhen 
tisk in 
razmik med 
vrsticami.  

»Zvočne knjige 
v slovenščini, 
nujno in hkrati 
dostop do 
enakega 
fizičnega 
zapisa, da 
lahko poslušaš 
in bereš 
skupaj.«  
 
Velik tisk, 
razmik med 
vrsticami.  
 
Da bi se vse 
knjige tiskale v 
ustrezni 
velikosti črk. 
Dobro bi bilo, 

Knjižničarji naj bodo 
ljudje, ki bodo znali 
motivirati ljudi za 
branje, imeli širok 
pregled nad vsebino 
knjig, in bi znali 
svetovati. 
 
Naj se otroke usmerja 
v knjižnice. 
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da bi bilo 
zakonsko 
določeno.   

9 D.9  
 
M  
 
Disleksija  
 

38 Živi v 
manjšem 
kraju z 
ženo in 3 
otroki.  
 

Branje je osnovna 
eksistencialna 
veščina za bivanje na 
tem plannetu; z 
branjem je prežet 
dan.  
 
Strokovna literatura, 
članki, revije, 
zgodovinski in 
biografski romani.  
 
Knjižnice uporablja 
na 14 dni; tudi v zvezi 
z otroki;  
 

Internet. / Bere 
počasneje, z 
veliko 
truda.  
 
Dela 
premore.  

/ Omogočiti »prijazno 
brskanje«. 
 
Omogočiti spletni 
dostop do literature. 
 
Razviti nove 
aplikacije za oddaljen 
dostop.  
 

1
0 

D.10 
 
M  
 
Otrok s 
primanjklj
aji na 
posamezn
ih 
področjih 

13 Ljubljana,  
živi z 
mamo. 

Knjige bere z 
interneta, ko je nujno. 
 
Knjige niso zanimive.  
 
Hodi v knjižnico, da si 
izposodi filme; ker je 
v njej hladno. 

Računalnik. Mama mu je ves 
čas pomagala; 
brala, risala 
miselne vzorce, 
mu razlagala.  

/ »Raje 
poslušam, kot 
berem!«  

Zvočne knjige.  
Morajo biti 
prostovoljci, ki znajo 
pomagati, ko poveš, 
da si disleksik.  
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učenja ; 
disleksija  

1
1 

D.11 
 
Ž 
 
Disleksija  
 
 
 
 

54 Ljubljana,  
živi z 
možem, 
dvema 
sinovoma, 
staršema.  
 

Branje ji veliko 
pomeni, je vrednota.  
 

Računalnik. / Si je 
naredila 
svoje 
strategije 
branja; črke 
so kot 
sličice.  

Zvočne knjige.  Izposoja zvočnih knjig 
po internetu.  

1
2 

D.12  
 
Ž 
 
Disleksija  

38  Živi v 
vaškem 
okolju, 
štiričlansk
a družina.  

Veliko bere.  
 
Rad hodi v knjižnico, 
poleti na 14 dni.  

/ »Na nekem 
centru nama z 
bratom 
pomagajo.«  
 
 

Bere 
počasneje.  

Zvočne knjige. 
 
Večji tisk, 
razmik med 
vrsticami, 
nepovoščen 
papir. 

Dostopna za vse.  
 
Zvočne knjige. 
 

1
3 

disleksija 23  
M 

Živi v 
manjšem 
kraju 
s starši. 

»Branje mi ne pomeni 
veliko, saj težko 
berem in zato v 
branju ne najdem 
nobenega 
zadovoljstva.« 
V knjižnico pa rad 
zahaja, saj je »zelo 
miren prostor«. 

Močna osvetljava. / Disleksija 
kot velika 
ovira: »črke 
plešejo pred 
očmi«. 
Zvočnih 
zapisov ne 
posluša. 

Da bi v 
otroštvu dobil 
pravilno 
pomoč, da bi 
ga drugi 
spodbujali k 
branju, saj ga 
je bilo samega 
sram. 

Brezplačna spletna 
knjižnica, kjer bi bile 
vse knjige v obliki pdf. 
Konkretna knjižnica 
bi morala biti zelo 
barvna, da bi jo ljudje 
hitro opazili. 
Mirna glasba, da bi jo 
»slepi ljudje bolje 
začutili«. 
Pot do knjižnice bi 
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morala biti označena 
s potjo za slepe, da bi 
se lažje orientirali. 
Dostopna bi morala 
biti z avtobusom. 
Postavljena v naravi 
(da ne bi bilo 
prometa; s tem bi 
zmanjšali možnost 
nesreč). 
Izključno za slepe in 
slabovidne in ljudi z 
ovirami branja (ter 
znotraj tega za mlade 
in starejše). 

1
4 

disleksija 57  
M 

Ljubljana, 
živi sam. 

Branje mu je vedno 
veliko pomenilo. 
V knjižnici 
knjižničarki pove 
naslov in ona prinese 
gradivo (v njegovi 
knjižnici so zelo 
prijazne uslužbenke, 
zato s tem nima 
težav). 
 
 
 
 

Močna očala (ker 
ima tudi visoko 
dioptrijo). 
Veliko svetlobe. 
Ozadje (jazz, 
klasika). 
S seboj nosi žepno 
lučko, da si osvetli. 

Pomaga si sam, 
nikoli se ni 
obrnil na 
nobeno društvo. 

Tisk je 
pogosto 
premajhen 
in 
nekontraste
n (zato 
napenja oči 
in ga bolijo). 
V knjižnicah 
in 
knjigarnah 
premalo 
svetlobe, 
knjige so 

Da bi bile 
knjižnice bolj 
osvetljene, 
platnice 
opremljene z 
razločno 
pisavo.   
Da bi bilo 
kakšnih knjig 
več na voljo in 
z večjim 
tiskom. 
Tudi 
deklaracije in 

Pomoč pri brskanju 
med knjigami – v 
obliki prijazne 
prostovoljke, ki bi 
namesto uporabnikov 
prebirala knjige, ki jih 
zanimajo, in brala 
naslove s polic. 
»Da bi vsi ljudje užili 
sladkobe literature na 
takšen ali drugačen 
način.« 
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zložene 
vertikalno 
in platnice 
na hrbtni 
strani so 
nerazločne. 

npr. navodila 
za zdravila so 
vedno z 
majhnim 
tiskom, si želi 
večji tisk. 

1
5 

disleksija 21 
Ž 

Ljubljana, 
živi 
z družino. 

Branje kot breme, saj 
zanj porabi več časa – 
»že v OŠ sem se ga 
začela izogibati«. 
Uživala, kadar ji je 
knjigo brala mami. 
Dogovorila se je, da ji 
v OŠ in gimnaziji ni 
bilo treba brati na 
glas pred razredom. 
Študijsko gradivo 
najde v NUK-u, na 
COBISSU. 
Zvočnih zapisov še 
nikoli videla oziroma 
slišala. 
Študira oblikovanje, 
kjer je manj branja. 
Odnos do knjižnic je 
»strahospoštovanje«. 
 

Knjige si izposodi 
prej, kot je treba. 

Mami. 
Razredničarka. 
Nekatere 
sošolke. 
Nobenih stikov 
s kakšno 
organizacijo, 
specializirano 
za pomoč pri 
branju. 

Bere zelo 
počasi. 
Vsako črko 
si mora 
vtisniti v 
spomin, 
zato bere 
kot otroci v 
prvem 
razredu. 
če bere 
hitro, si 
možgani 
naredijo 
svoje 
besedilo. 

Da bi študijsko 
literaturo 
lahko 
poslušala prek 
avdio 
posnetkov 
(tako bi 
porabila za 
študij veliko 
manj časa). 
Da bi bili 
presledki med 
besedami večji 
(sicer je vse 
ena »kača črk 
in besed«). 

Da bi imela avdio 
posnetke vseh knjig. 
V Ljubljani. 
Posnetki, dostopni za 
vse po Sloveniji na 
COBISSU. 

 
MOTNJA AVTISTIČNEGA SPEKTRA, PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA, TURNERJEV SINDROM  
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 Potencial
ni 
uporabnik
i 

 
Staro
st 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI 
JIH UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje 
želje in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 
 
 
 
 
 
 

 F.1 
 
 
M 
Aspergerj
ev 
sindrom  

14 Ljubljana, 
živi z 
mamo in 
očetom.  
 
 
 
 

Branje je prostočasna 
aktivnost, je proctor, 
kjer ne dežuje. 
 
Uporablja knjižnice.  
 
Všeč so mu knjige iz 
druge roke, rabljene 
knjige.   
 

Računalnik.  
 

Mama mu 
poišče knjige.  
 
 
 
 

Ni oviran na 
področju 
branja.  

Da bi imele 
knjigarne tudi 
rabljene 
knjige.  

Milijon kaset. 
  
Zvočna knjižnica.  
 
Dobro založena 
knjižnica.  
 
»Taka zvočna 
knjižnica naj bo za 
vse, kot nek inkluzivni 
projekt, da bi se na ta 
način ljudje povezali. 
Če bi bila namreč 
samo za ljudi s 
težavami, bi bili samo 
še dodatno 
stigmatizirani.«  

2 
 
 
 
 
 
 

F.2  
 
M 
 
Aspergerj
ev 
sindrom  

33  Veliko 
mesto, živi 
sam.  

Branje je dostop do 
informacij, razvedrilo. 
 
Članki na internetu, 
knjige, e-knjige, e-
revije.  
Išče sam po spletnih 
straneh, ne hodi v 

Računalnik.  Si želi, da ne bi 
bil odvisen od 
drugih. 
 
 

Se ne počuti 
oviranega 
pri branju.  
 
 

Rabim dlje 
časa.  
 
Pri branju 
potrebuje mir.  
 
 

Digitalni dostop do 
knjižnice  
 
Da bi imel seznam, 
kjer bi si lahko 
zabeležil, kaj je že 
prebral in kaj ne. 
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knjižnice.  -zvočne knjige nima 
rad, rajši običajne;  

3 F.3 
 
Ž 
 
Aspergerj
ev 
sindrom , 
 
Depresija, 
motnja 
senzorne 
integracij
e  

28 
 

Vaško 
okolje, živi 
s starši, 
staro 
mamo.  

»Branje mi pomeni 
veliko. Pogosto je 
namesto 
psihoterapije.«  
 
Strokovni članki, 
otroške in mladinske 
knjige, proti depresiji, 
shizofreniji.  
 
-hodi v knjižnico; 
kupuje knjige, ki so 
odpisane  
 
»V knjižnice pogosto 
hodim, ker je mir.« 2-
3x tedensko;  
 
 

Počasen, slabši 
računalnik.  

Nihče. »V knjižnici 
sem imela 
težave, ker 
me je bilo 
sram 
vprašati za 
kakšno 
knjigo o 
kakšni 
določeni 
temi (na 
primer 
shizofreniji)
.« 
 
  
Nisem 
samozavest
na. 
Pri 
spraševanju 
za pomoč. 

Hitrejši 
računalnik.  
 
  

V knjižnici bi moralo 
biti boljše označeno, 
zvrsti se mešajo;  
 
Postavljena v centru 
Ljubljane in da bi 
imeli različne zvrsti 
knjig.  
  

4 F.4 
 
M 
 
Primanjkl

15 Jesenice, 
živi  
 
s starši, 4 
brati, 1 

Ne maram brati. / Učiteljica me je 
spodbujala in 
dajala naloge. 
 
Mama mu je 

Berem zelo 
počasi; 
vmes 
izpuščam 
strani.  

Želim si 
poslušati 
posnetke. 

»Zakaj ne bi dali kar 
vse na internet, tam si 
lahko vsak vzame, kar 
potrebuje in mu je 
všeč, če si to želi. Pa 
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jaji na 
posamezn
ih 
področjih 
učenja  

sestra.  brala, kar je 
potreboval za 
solo. 

 
»Ovire se ne 
morejo 
zmanjšati, 
ker so mi že 
v OŠ rekli, 
da bom 
vedno slabo 
bral.«  

še nikamor ni treba 
hoditi in iskati 
parkirni prostor.«  

5 F.5 
M 
 
Opredelje
ne težave 
na 
področju 
branja in 
pisanja; 
LMDR  

17 Kočevje, 
živi z 
mamo, 
očetom, 
bratom. 
  
 

»Branje je brez zveze, 
sploh ne berem rad, 
se mi ne da.« 
 
 
 
 

/ Učiteljica.  
 
Dekle. 
 
 

Besede mu 
skačejo 
pred očmi, 
megli se mu.  

Slikovne 
knjige.  

Zvočni zapisi. 

6 F.6 
Ž 
 
Turnerjev 
sindrom  
 
 

43 Ljubljana,  
živi sama.  

Branje je okno v 
svetu; pomaga, da si 
bolj izobražen, na 
tekočem z novostmi.  
 
Bere redno časopise; 
včasih knjiga. 
 
Obiskuje knjižnico v 
bližini doma, najmanj 

/ Starši pri 
šolanju.  
 
 

Čakanje na 
knjigo v 
knjižnici.  

Miren prostor, 
da se lahko 
skoncentrira. 

Več izvodov knjig, da 
ne bi bilo treba čakati 
nanje.  
Spremljevalci v 
knjižnici.  
 
Miren kotiček 
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enkrat mesečno. 
Vedno se ustavi pred 
pultom najbolj branih 
knjig. 

7 F.7 
 
Ž 
 
Primanjkl
jaji na 
posamezn
ih 
področjih 
učenja ; 
prisotnost 
specifični
h motenj 
branja in 
pisanja 
ter 
jezikovne 
šibkosti  

12 Ljubljana, 
živi z 
očetom, 
mamo, 
sestro.  
 
 

»Najprej pomislim, da 
bo spet trajalo …« 
 
»Branje je zame, kot 
bi šla sama v neko 
knjigo, da bi sama to 
delala, kar piše v 
knjigi.« 
 
Bere eno uro na dan; 
revije: Pil, Cool, Gea, 
včasih Delo. 
 
Bere knjige, slovarje, 
literaturo za kuhanje.  
 
Rada gre v knjižnico, 
tam se dobro počuti.  
 
Hodi v Mestno 
knjižnico, v šolsko 
redko, le če v Mestni 
nimajo knjige.  
 
V mestni knjižnici je 

 Računalnik.  Včasih so ji brali 
starši, se je 
počutila 
varnejše. 

Se ustraši, 
koliko časa 
ji bo vzelo.  
 
Se ustavlja, 
ker ne zna 
tekoče brati, 
težko 
razume.  
 
Da so knjige 
izposojene.  

Potrebuje mir, 
tišino za 
branje.  
 
Da bi nekdo 
drug bral iz 
knjige. 
 
Na 
računalniku si 
poveča črke, 
lahko posluša 
po zvočniku, si 
obarva črke 
rdeče.  

Da bi ji knjigo poslali 
po e-pošti, da bi ji 
knjigo poslali domov. 
 
Knjižnica v središču 
mesta. 
 
Zelo velika. 
 
V spodnjem 
nadstropju bi bile 
samo knjige, v enem 
nadstropju pa 
zgoščenke; ker bi bilo 
lažje, ker si eni 
preberejo knjigo, 
drugi pa poslušajo, 
kar jim drugi berejo.  
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več knjig in ji hitreje 
pomagajo. 
V knjižnici naredi tudi 
nalogo ali gre na 
računalnik. 

8 F.8 
M  
Motnja 
avtistične
ga spektra  

16 Manjši 
kraj, živi s 
starši. 

Ne bere rad, le kar 
mora. Zanima ga 
znanstvena 
fantastika. 

/ Pri branju ga 
motivirajo 
nagrade.  

/ / Knjižničarka se mora 
posvetiti vsakemu 
posamezniku . Knjige, 
tudi zvočne z 
znanstveno 
fantastično vsebino. 

9 F.9  
 
Ž 
 
Motnja 
avtistične
ga 
spektra, 
disleksija  

11 Ljubljana, 
živi z 
mamo in 
sestro.  
 
 

»Branje mi pomeni, 
da se naučim novih 
besed.«  
 
 
Hodi v šolsko 
knjižnico ter knjižnici 
Šiška in Šentvid. 
 
 

Pomoč z ravnilom. 
Pikice. 
Sličice.  

Mama ji bere in 
pomaga. 
 
Babica.  
 
Sestra ji včasih 
kaj prebere. 

/ Zvočne knjige.  Zvočne knjige.  

 
GLUHOSLEPI 

 Potencial
ni 
uporabni
ki 

 
Staro
st 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI 
JIH UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje 
želje in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 
 

GHS.1 
 

64 Večji kraj, 
živi sam. 

Bere časopis. 
 

/ Brat.  
 

Veliko ovir, 
bere zelo 

Spremstvo v 
knjižnico. 

/ 
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 M 
 
Gluh, 
slabovide
n  
 
Društvo  
Dlan  

 
 
 
 

Knjižnic ne uporablja.  
 

Društvo 
gluhoslepih. 
 

težko.   

2 
 

GHS.2 
 
Ž 
 
Gluha, 
slabovid
na  
 
 
 
Društvo  
Dlan  

64  Ljubljana, 
živi sama, 
 
 
 
 
 
 

Bere včasih.  
Bere samo po 
internet.  
 
Knjige ne more brati, 
ker ima veliko 
majhnih črk.  
 
Z branjem dobi veliko 
informacij.  
 
 
Ne hodi v knjižnico.  

/ Hčerka ji 
pomaga. 
 
Hčerka ji 
razlaga besede.  
 
 
 
 

Le eno uro 
lahko bere, 
več pa ne, 
ker ima 
težave z 
očmi.  
 
Težko vidi 
majhne 
črke. 

/ »Želim si , da bi 
novico napisali bolj 
enostavno, brez 
težkih besed in bolj 
jasno.«  
 
 
»Rada bi videla, da bi 
obstajala knjižnica za 
gluhe in tudi 
gluhoslepe.  
 
Želim si prevodov v 
znakovni jezik, da 
lažje razumem, video 
film.  

3 
 

 GHS.3 
 
 
M 
Gluhosle

/ Murska 
Sobota,  
živi skupaj 
z ženo.  
 

Bere s pomočjo 
računalnika; naučil ga 
je MDSSS.  
Bere časopis RIKOSS.  
 

Računalnik in 
program Zoom 
(dobro je, da ima 
velike črke, slabo 
je, ker je 

 / Nezadovolje
n z 
računalniški
m glasom, 
ker ni čist  

 /  / 
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p  
retino 
pigmento
za 
 

  
 

premajhen ekran).  
 

 
»Z miško 
drseti po 
ekranu je 
zamudno.«  

4 
 
 

GHS.4 
Ž  
Gluhosle
pa  
 
 
Društvo  
Dlan  

/ / / Računalnik, 
Windows 7 in 8. 
 
Uporablja lupo.  
 

/ / Gospa 
potrebuje 
programsko 
opremo 
»Supernova«; 
to si želi 
zastonj. 
 

/ 

5 GHS.5 
 
M  
 
Gluhosle
p  
 
Društvo  
Dlan  

71  Živi sam.  
 
 
 
 
 
 

Nikoli ne bere, je 
nepismen.  
 
 
 
 

/ / / / / 

6 GHS.6 
 
Ž 
 
Gluhosle
pa  
 

72 
let  

Živi v 
manjšem 
mestu, z 
možem. 
 
 
 

Bere Sveto Pismo in 
Stražni stolp. 
Malo bere, slabo vidi. 
Do zdaj je dobila 
progam 
opismenjevanja.  
Ne obiskuje knjižnic 

Uporablja lupo.  
 
Dnevna svetloba.  
 
 
 
 

/ / / / 
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Društvo  
Dlan  
 

in jih tudi ne želi.  

7 
 
 
 

GHS.7 
M 
 
Gluhosle
p 
 
 
Društvo  
Dlan  

68 
let  

Živi v 
velikem 
mestu, živi 
sam.  
 
 
 
 
 

Nikoli ne bere, ne 
razume besed.  
 
Nihče mu ne nudi 
pomoč.  
 
Vključen v program 
opismenjevanja.  
  

/ / Ne želi 
brati, ker še 
slabše vidi. 
 
 

Najprej se 
mora naučiti 
brajice. 
 
 
 
 
 

/ 

8 
 
 
 

GHS.8 
 
M  
 
Gluhosle
p  
 
 
Društvo  
Dlan  

52  Živi v 
manjšem 
kraju.  
 
 
 

Ne bere, ne more 
brati zaradi oči.  
 
Vključen je v osnovni 
program 
opismenjevanja. 
 
Ne obiskuje knjižnic, 
nima potrebe.  

/ / Učil se je 
brajice, a jo 
je pozabil.  

/ / 

9 
 
 

GHS. 9 
Oseba, ki 
je gluha  
 
M  
 
Društvo  

63  Živi v 
velikem 
mestu. 
 
 
 
 

Bere zelo malo, ima 
premalo izobrazbe v 
slovenščini.  
 
Dobi pomoč pri 
opismenjevanju.  
 

/ Pomoč mu nudi 
Društvo Dlan.  
 
V društvu Dlan 
je bila delavka, 
študentka, ki 
mu je pomagala.  

/ Nadaljevanje 
poučevanja 
branja  
 
-Zame še ni 
nujno, da bi se 
učil brat, kot 

/ 
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Dlan   Knjižnic ne uporablja. berejo slepi, 
morda kasneje 

10 
 

GHS. 10 
Gluha, 
kratkovi
dna  
 
Ž 
Društvo  
Dlan  

80  Živi sama.  
 
 
 
 
 
 

Veliko bere, zvečer, 
ob branju zaspi.  
 
Branje je pomembno, 
da si zapomni besede.  
Bere Stražni stolp. 
Ne hodi v knjižnico.  

/ Ima pomoč 
tolmača.  
 
Društvo 
gluhoslepih ji 
vedno pomaga.  
 
 
 

/ Da bi bilo bolj 
preprosto 
napisano. 
 
Da bi bilo več 
znakovnega 
jezika.  
 
Da ji razložijo 
besede, če jih 
ne razume.  

/ 

11 GHS.11 
 
Gluha 
 
Društvo 
Dlan  

51 
let  

Veliko 
mesto, živi 
s 
sinovoma. 
 
 
 

Branje jo sprošča. 
Bere vsak dan, knjige, 
revije, časopise.  
 
Bere dobro.  
 
Obiskuje knjižnice. 
  

/ Pomaga si sama, 
nima pomoči.  
 
 
 

Če kaj ne 
razume, 
vpraša sina 
ali koga 
drugega ali 
pogleda v 
slovar.  

/ Želja, da bi imelo tudi 
Društvo Dlan svoje 
knjige. 
 
 
 
  

12 
 
 
 
 
 
 
 

GHS.12 
 
Močna 
okvara 
vida in 
sluha  
 
Društvo 

35  
 
Diplo
mira
na 
socia
lna 
delav

Živi sama . 
 

Bere, kolikor more.  
 
Uporablja mestno 
knjižnico Otona 
Župančiča, ki ji je zelo 
všeč. 
 
Knjižnica ZDSSS ji ni 

Fotokopiranje na 
velike črke.  
Elektronska lupa 
(darilo Lyons 
kuba).  
 
Ojačevalec zvoka 
Smart Link.  

Nima pomoči.  Tolmače je 
treba 
izobraziti, 
da ne bi 
tolmačili le 
tisto, kar se 
zdi njim 
pomembno.  

Tečaj hitrega 
branja.  
 
Več subvencij s 
strani ZZZS za 
ojačevalce, 
zvoka, baterije, 
leče, dobre 

Knjižnica mora biti 
lep prostor, kjer se 
človek dobro počuti.  
 
Biti mora opremljena 
s talnimi oznakami, ki 
bi jih postavili ljudje z 
izkušnjo ovire vida. 
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Dlan,  ka všeč, ni lep ambient.   
Slušni aparat  
 

 
Tolmači 
verjamejo, 
da gluhi 
manj 
razumejo, 
kar ni res.   

slušne aparate. 
 

Zdaj se večkrat zgodi, 
da so ovire robustne, 
nevarno je hoditi po 
Čopovi ulici in se 
zanašati na oznake po 
tleh. Ne more hoditi 
po oznakah, lahko pa 
ob njih.  
Naj bo takšna, kot je 
mestna knjižnica 
Otona Župančiča.  
Dobro osvetljeno.  
Prijazno osebje.  
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 LJUDJE S CEREBRALNO PARALIZO  

 Potenci
alni 
uporab
niki 

 
Starost 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje želje 
in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 
 
 

CP. 1.  
  
M 
Cerebr
alna 
paraliz
a  
 
 
 

36 let  Ljubljana,  
živi sam.  
 
 

Bere vsak dan, 
predvsem strokovno 
literature. 
Od nobene 
organizacije, kamor 
je bil vključen, ni bil 
deležen podpore 
oziroma pobude, da 
bi bral. 
  
Obiskuje knjižnico 
Šiška, ki je 
prilagojena za ljudi z 
ovirami. 
 
V knjižnico hodi 
dvakrat na mesec.  

Pripomoček za 
gibalno oviro.  
 
 

 Nima asistence. 
 
 

Gibalne 
ovire. 
 
Pri 
pridobivanj
u literature 
nima ovir.  

 / Knjižnico z zvočnimi 
knjigami.  
Zaposleno strokovno 
osebje. 
 
Knjižnica bi bila 
prilagojena za vse 
vrste over. 
 

2 
 
 

 CP.2.  
M 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 

30 let  Ljubljana, 
živi z 
očetom, 
mamo in 
sestro. 

Ne bere. 
Včasih gleda slike. 
Ne čuti, da bi ga kdo 
spodbujal, da bi več 
bral. 
 
 

Uporablja voziček. 
 

  
 
Starši.  
 
Zaposleni na 
Zvezi Sonček. 
 

Meni, da bi 
bral več, če 
ne bi bil 
gibalno 
oviran.  

Več pomoči od 
drugih ljudi.  
 
Rad bi šel v 
knjižnico, a mu 
starši niso 
ustregli te 

Police s knjigami bi 
morale biti nizko, da 
bi kot oseba na 
vozičku sam segel po 
knjigah.  
 
Še nikoli ni bil v 
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 Starši ga 
spodbujajo, da 
bi več bral.  
 
Prijatelji mu 
prinesejo revije.  

želje.  
 

knjižnici in si želi, da 
bi jo enkrat videl od 
znotraj.  
Rad bi videl, kako je 
videti  knjižnica.  
Želi si knjižnice. 
Dostopno z vozičkom.  
Da bi bilo v njej veliko 
slik.  
Da bi bila v Ljubljani.  

3 
 

 CP.3. 
 
M 
 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 

25 let  Stanovanjs
ka skupina 
Ljubljana, 
živi z 
drugimi 
uporabniki
.  

Bere med vikendom, 
časopise, revije.  
Včasih bere knjige, 
pustolovske romane;  
revije si kupi sam v 
trafiki. 
Uporablja knjižnico, 
v katero gre sam 
enkrat  na   
mesec. 
 

Uporablja voziček. 
 
 

 / /  / Daljši odpiralni čas 
knjižnice ob večerih, 
zlasti poleti, ko je bolj 
gibljiv. 
 
Nizke police.  
 
Dovolj zaposlenih za 
pomoč.  
 
Klančina in dvigalo.  
 
Velika in prostorna. 
 
Dovolj računalnikov, 
da si lahko pogleda na 
internetu, kar želi. 

4 
 

 CP.4. 
 

37 let   
Stanovanjs

Bere malo.  
Bere e-knjige.  

Pri listanju si 
pomaga z nosom ali 

 / Slaba 
koncentraci

Želi si 
asistenco za 

Želi si boljši 
pripomoček za listanje 
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M 
 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 

ka skupina 
Ljubljana, 
živi z 
drugimi 
uporabniki
. 
 
 
 

Bere na internet.  
 
 

posebno čelado.  
Ima voziček.  
 
 
 

ja.  
 
Nima 
asistence do 
knjižnice.  

spremstvo v 
knjižnico.  
Pripomoček za 
listanje knjig.  
 
 

knjig.  
Zelo rad bi šel v 
knjižnico in jo želi 
obiskovati, če bi imel 
to možnost. 
 
V knjižnici je bil samo 
v srednji šoli in ve, da 
je tam dobra 
atmosfera.  
 
Dvigala.  
Nižje police.  
Virtualna knjižničarka, 
ki bi brala naslove 
knjig na vsaki polici. 
Dovolj zaposlenih, da 
bi bil vsak deležen 
dovolj pomoči.  
  

5 
 
 
 
 

CP.5. 
 
M 
 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 

39 let Ljubljana,  
živi z 
mamo in 
očetom.  
 
 
 
 
 

Bere redko.  
Najpogosteje na 
računalniku 
pregleda novice.  
Včasih bere 
evangelije.  
Bere le knjige, ki jih 
ima doma. 
 

 / Nima nobene 
asistence pri 
branju.  
 
Želi si več 
spodbude in 
pomoči od 
bližnjih. 
 

Ob branju 
ga začnejo 
boleti oči.  
Težko 
izgovarja 
»težke« 
besede.  

Potrebe po 
podpori 
bližnjih na 
področju 
branja.  
 
 

Želi si obiskovati 
knjižnico.  
 
Da bi bila prilagojena 
za vozičke.  
Dovolj oseb, ki bi 
pomagale.  
 
Da bi imela knjižnica 
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V knjižnico ne hodi.  
 
Nobena organizacija 
mu ni ponudila 
pobude na področju 
branja.  
 
V OŠPP Janez Levec 
je bral pravljice, 
pozneje jih je 
poslušal na kasetah. 

Želi, da mu 
nekdo pomaga 
pri branju. 
 

kotičke, kamor bi se 
lahko umaknil. 
 
Želi si dostop do 
otroških knjig.  

6 
 
 
 

CP.6. 
 
Ž 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 

26 let  Stanovanjs
ka skupina 
Ljubljana, 
živi z 
drugimi 
uporabniki
. 
 

Knjig ne bere 
pogosto. 
Bere literaturo, ki ji 
olajša življenje, to je 
s področja epilepsije.  
 
Uporablja internet.  
 
Pred dvema letoma 
je bila zadnjič v 
knjižnici (2011).  
 
Obiskala je tudi »živo 
knjižnico«.  

/ Besede, ki jih ne 
razume, izpiše 
na list, vpraša 
nekoga, kaj 
pomenijo.  
 

Gibalna 
oviranost.  
Težko 
izgovarja 
težke 
beside.  
 
Ni 
enostavne 
literature.  

Enostavna 
literatura na 
temo 
spolnosti, 
telesa in druge 
teme.  
 

Želi si obiskovati 
knjižnico.  
Želi si več brati.  
Knjižnica bi bila 
prostor, kjer bi ljudje 
pripovedovali tudi 
obnove knjig, ki jih 
drugi niso prebrali.  
Imeti bralni krožek za 
izmenjavanje mnenj o 
knjigah. 
 
Klančine;  
Dostop do stranišča. 
Nizke police.  
Prijazno osebje.  

7 
 

CP.7. 
 

40 let  Ljubljana,  
živi z 

Včasih je brala več 
kot danes.  

Uporablja voziček. 
 

Bližnje osebe ji 
berejo, če želi.  

Ne vidi več 
majhnih 

Želi si več 
pomoči pri 

Velike črke v knjigah.  
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 Ž 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 

mamo in 
očetom.  

 
Posluša zgoščenke s 
pravljicami. 
 

 
  

 
 
 

črk.  
Uporablja 
voziček, 
zato 
potrebuje 
spremstvo, 
če bi želela 
pritI do 
literature.  
Da nima 
podpore 
druge 
osebe. 

branju; da bi ji 
kdo bral.  
 
 
 

Knjižnično gradivo z 
velikimi črkami.  
 
Zvočne knjige.  

8 
 
 
 
 

CP.8. 
 
Ž 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 

33 let  Stanovanjs
ka skupina 
Ljubljana, 
živi z 
drugimi 
uporabniki
. 
 
Ob koncu 
tedna hodi 
domov. 
 
 
 

Bere pogosto, 
nekajkrat tedensko.  
Bere mladinske 
knjige, pravljice. 
zgodovinske romane. 
Najljubša knjiga je 
Tisoč in ena noč. 
 
Hodi v knjižnico 
enkrat mesečno.  
 
Knjižničarka ji 
pomaga in svetuje 
pri izboru knjig.  

/ / Težko vidi 
majhne 
črke.  

Branje s 
pomočjo 
velikih črk.  
 
Dnevna 
svetloba.  
 
 

Zvočne knjige.  
 
Knjige v brajici.  
 
Nizke police, da bi jo 
lahko oseba na 
vozičku vzela z nje 
sama.  
 
 

9 
 

CP.9. 
 

37 let  Živi v 
Ljubljani z 

Vsak dan bere 
časopis po internet.  

/ / Pomanjkanj
e 

/ Knjige v brajici. 
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 M 
 
Cerebr
alna 
paraliz
a 
 
 

mamo in 
očetom.  
 
 

Bere knjige, 
zgodovinske knjige, 
molitvenike, 
pravljice.  
 
Knjige ima doma. 
 
Knjižnice ga ne 
zanimajo. 

koncentraci
je. 
 
Branje ga 
utrudi.  

Nizke police, da bi jo 
lahko oseba na 
vozičku vzela z nje 
sama.  
 
 
Klančine.  

1
0 

CP.10 
M 
Cerebr
alna 
paraliz
a 

28 / / / / Prostori 
med 
policami so 
preozki, 
previsoke 
police. V 
knjižnico je 
nehal hoditi 
ker ne mara 
občutka 
odvisnosti. 

Zdaj uporablja 
le internet.  

/ 

1
1 

CP.11 
M 
Cerebr
alna 
paraliz
a 

30 Živi v 
manjšem 
mestu – 
institucija. 

Prebere le nekaj 
strani na mesec. 
Zvočnih zapisov ne 
mara.  

/ Knjige si 
izposoja v 
potujoči 
knjižnici.  

Moti ga 
kratek čas 
izposoje, pa 
tudi tudi 
etikete, ki 
prekrivajo 
opis knjige.  

Branje bi mu 
bilo olajšano, 
če bi bile večje 
črke. Če knjige 
v potujoči 
knjižnici ni, jo 
naročijo.  

Knjižne police ne bi 
smele biti previsoke. 
Želel bi si tudi 
računalnik, na 
katerem bi se izpisala 
vsebina knjige.  

1
2 

CP.12 
M 

23 Živi v 
manjšem 

Bere samo to, kar 
mora prebrati za 

/ / Velikokrat 
je ostal brez 

/ Knjige bi rad pridobil 
kar digitalno. 
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Cerebr
alna 
paraliz
a 

mestu. šolo. Bere predvsem 
športne novice na 
internetu. Knjig ne 
mara, raje bere na 
internet. 

knjige, ker 
jih je v 
knjižnici 
premalo, 
tudi ni 
spletnega 
dostopa do 
knjig. 

Knjižnica naj ima 
klančine in dvigalo. 
Vhod tako širok, da 
lahko zapelješ 
naenkrat 3 vozičke, ne 
samo enega. Veliko 
elektronskih knjig.  

1
3 

CP.13 
Ž 
 
Oseba s 
cerebra
lno 
paraliz
o  

14  Ig, živi z  
mamo, 
očetom, 
bratom, 
očimom.  
  

Branje ji pomeni, da 
se izobražuje in da si 
krajša prosti čas.  
Prebere 1 knjigo na 
dan (100 str.); 50 na 
leto.  
 
Bere kriminalke, 
detektivke. 
Težko pride fizično 
do 
knjižnice/obiskuje 
knjižnico Ig.  
Obisk dvakrat na 
mesec.  

/ Starši jo peljejo 
v knjižnico 
Prežihov 
Voranc.  

/ »V knjižnici mi 
je dobro, ker je 
mir.«  

Da je urejen dostop do 
nje; dvigala, da ima 
več prostora med 
policami, da se da vse 
doseči;  
 
V mestu. 
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 Potenci
alni 
uporab
niki 

 
Starost 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje želje 
in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 E.12 
M 
Poškod
ba 
hrbteni
ce 

62 Živi v 
manjšem 
mestu. 

Veliko bere, najrajši 
kriminalke in 
romane. 

/ / Knjige so 
postavljene 
previsoko. 

Knjižnica 
Otona 
Župančiča je 
zgled, takšne 
bi morale biti 
tudi druge.  

Omogočen bi moral 
biti tudi dostop do 
večjega števila 
zvočnih knjig. 
Knjižnice bi morale 
zagotavljati tudi 
povečevalne lupe.  

2 E.13 
Poškod
ba 
glave 

45  
M 

Ljubljana, 
živi z 
družino. 

Branje kot 
sprostitev. 
V knjižnico ni vpisan. 

/ Žena in hči. Nima knjig 
na zalogo. 

Da bi bile 
dostopne e-
knjige. 

Dostopna vsem 
ljudem.  
Dostava knjig na dom. 

3 E.14 
Ž 
Poškod
ba 
glave 

19 Živi v 
manjšem 
kraju. 

Branje ji ne pomeni 
veliko. Berem malo. 
Samo to, kar mora za 
šolo. Najprej si 
izposodi film, nato 
knjigo.  

/ / Težko se 
osredotoči 
na branje.  

V knjižnici je 
premalo 
izvodov knjige 
in pogosto 
ostane brez 
želene knjige.  

Najpopularnejše 
knjige bi morale biti 
dostopne na internetu, 
da bi jih lahko vsi 
dobili izvod. Knjižnica 
mora nuditi knjige za 
zabavo in za učenje. 
Mora imeti klančino in 
dvigalo.  

4 E.18 
Ž 
multipl
a 
skleroz

48 Manjši 
kraj – 
gospodinjs
tvo z 
družinski

Včasih brala 
leposlovje in 
strokovne knjige 

/ Podpira jo 
predvsem mož 
in drugi 
družinski člani. 
Tudi pri obiskih 

/ / Potujoča knjižnica, 
dostopnost v pritličju 
ali s klančinami.  
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LJUDJE S TELESNIMI POŠKODBAMI IN KRONIČNIMI BOLEZNIMI

a mi člani. v knjižnici. 
Posluša tudi 
zvočne knjige.  

5 E.21 
Ž  
Možga
nska 
kap in 
poškod
ba 
glave 

76 Dom za 
starejše 
občane 
Kamnik – 
institucija 

Branje ji veliko 
pomeni, je zatočišče 
za misli. 

/ Študenti in 
prostovoljci mi 
pogosto berejo 
knjige.  

/ / Več takšnih knjižnic, 
na različnih mestih. 
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LJUDJE Z DIAGNOZO MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 Potenci
alni 
uporab
niki 

 
Starost 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje želje 
in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 E.2 
Ž 
Motnja 
v 
duševn
em 
razvoju 
-ne zna 
brati 

47 VDC v LJ, 
gospodinjs
ka enota 
(iz Vipave) 

Nikoli še ni bila v 
knjižnici. 
V delavnicah, ki jih 
obiskuje, nikoli ne 
berejo. 

Rada gleda 
televizijo in radio. 

Prijateljica v 
nadstropju ji je 
včasih malo 
brala knjige, 
zdaj pa več ne. 

Ne zna 
brati. 
Tudi njeno 
govorico je 
težko 
razumeti. 

Ima radio in bi 
lahko 
poslušala 
zvočne knjige 
po radiu. 

Ne predstavlja si, kako 
bi bila lahko knjižnica 
videti. 

2 E.3 
Ž 
Motnja 
v d.raz. 
 

 
52 

VDC v LJ, 
gospodinjs
ka enota 

Bolj malo bere, raje 
šiva prtičke in prte. 
Kadar bere, je to 
sveto pismo ali 
romani. 
Trenutno bere knjigo 
Smehi stoletja 
(Stanko Krušnik). 

/ Doma imajo 
veliko knjig, in 
njena mama 
pravi, da ko bo 
šla sama v dom 
upokojencev, bo 
lahko vzela vse 
knjige od doma 

Bere zelo 
počasi. 
Ne mara 
knjižnice, 
ker je treba 
knjige hitro 
vrniti. 

Rada bi imela 
kakšno 
'normalno 
knjigo’ – 
takšno o 
filmih. 

Ne predstavlja si te 
knjižnice, se ji pa zdi 
dobro, da bi ljudje 
lahko poslušali. 
Sama bi najraje videla, 
da bi vedno brala sam. 

3 E.4. 
M  
Motnja 
v d.raz. 

67 VDC v LJ, 
gospodinjs
ka enota 

Bere knjige in 
časopise zvečer. 
Včasih gre v 
knjižnico s 
prijateljem, sam pa 
verjetno ne bi šel. 

/ Prijateljica mu 
prinese knjige 
enkrat na teden 
(če ni nje, tudi 
knjige ni). 
Prijatelj mu 
včasih prebira 

/ / / 
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knjige. 

4 E.5. 
Ž 
Motnja 
v 
d.razv. 
 

66 VDC v LJ, 
gospodinjs
ka enota 

Bere otroške knjige z 
veliko slikami. 
Po navadi bere ob 
vikendih, med 
tednom nima časa. 
Rada ima knjige o 
živalih. 
V knjižnico gre 
enkrat na mesec s 
prijateljem in si 
sama izbere knjige. 

/ Všeč ji je, kadar 
ji kdo bere, 
včasih je to 
delala 
prijateljica v 
delavnici. 

Najrajši 
vidi, kadar 
so knjige z 
veliko 
slikami. 
Knjižnica ni 
dovolj blizu. 

Poslušala bi 
knjige, rada 
posluša, če ji 
kdo bere. 

Knjižnica bi morala 
imeti kasete (knjige) 
zložene lepo po vrsti 
in na višini oči. 
Zgodbe bi morale biti 
kratke in jedrnate. 

5 E.6. 
M 
Motnja 
v 
d.razv. 
 

45 VDC v LJ, 
iz Kranja 

Bere le včasih, ne 
pogosto. 
Nima velike želje po 
knjigah, ne spomni 
se velikokrat na njih. 
Včasih gre s 
prijateljem v 
knjižnico (enkrat na 
mesec), takrat si 
izposodi kakšno 
knjigo o motorjih. 

/ Nihče mu še 
nikoli ni bral 
knjige, ne ve, 
kako to zgleda. 

/ Rad bi poslušal 
zvočne zapise, 
če bi imel 
možnost. 
Knjige morajo 
imeti zelo 
veliko slik. 

Ne ve, kako naj bi bila 
videti. 

6 E.7. 
Ž 
Motnja 
v 
d.razv. 
-ne zna 

51 VDC v LJ Ko je bila manjša, se 
je težko učila, zato se 
ni nikoli naučila 
brati. 
Pozna posamezne 
črke, bere pa ne. 

/ V njeni delavnici 
včasih 
prijateljica 
prebere kakšno 
knjigo na glas, 
včasih pa tudi v 

Ne zna 
brati. 

Vesela bi bila 
zvočnih 
zapisov, da bi 
poslušala. 

Knjižnica mora biti 
modre barve, z 
rožicami in lepimi 
barvami, nekje v 
Ljubljani, najbolje v 
Šiški, da bi lahko sama 
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brati V knjižnico nikoli ne 
gre, saj nima smisla, 
ker ne more brati. 

popoldanskem 
varstvu kdo 
bere na glas. 

šla. 

7 E.9. 
Ž 
Motnja 
v 
d.razv.,  
 

44 VDC v LJ Bere Lessie se vrača 
in revijo Jana. 
Je že bila v knjižnici 
skupaj s prijateljico. 
Ne posluša radia, niti 
zvočnih zapisov še ni 
slišala. 

/ / / Če bi imela 
možnost, bi šla 
v knjižnico, 
najrajši pa s 
svojo mamo. 

Si ne predstavlja. 

8 E.10. 
Ž 
Motnja 
v 
d.razv.,  
 

42 VDC v LJ Najraje bere 
romantične knjige. 
Trenutno bere Pokrij 
me mami (Vitka 
Kolar). 
Bere takrat, ko ima 
vsega dovolj, ko je 
utrujena in gre v 
posteljo. 
Bere tudi na 
računalniku. 
Ne mara hoditi v 
knjižnico, še nikoli ni 
bila in nima 
zanimanja za to. 
Rada posluša, kadar 
kdo od prijateljev 
bere knjige na glas.  

/ Mami ji kupuje 
knjige. 
 

Pečejo jo 
oči, zato 
težko bere.  
Vidi slabše 
kot včasih. 

Rada bi imela 
knjige z 
večjimi črkami. 
Če bi imela 
možnost, bi 
sama poslušala 
zvočne zapise 
(zgodbe) pa 
tudi pesmi. 

Knjižnica naj bo blizu 
zavoda, naj ima knjige 
za slepe in zgoščenke. 

9 E.11. 56 VDC v LJ Bere proti večeru, v / Kadar je doma, / Z veseljem bi Knjižnica za slepe naj 
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M 
Motnja 
v 
d.razv.,  
 

svoji sobi, ko ima 
mir, saj ga moti 
govorjenje drugih. 
Bere revije in knjige 
o Titu, drugega se 
zdaj ne spomni. 
Všeč mu je, če kdo 
bere knjigo na glas, 
ampak posluša samo, 
če mu je knjiga všeč. 

mu ne pomaga 
nihče, ko pa je v 
domu, pa lahko 
prosi 
prijateljice. 
Mama ga 
pospremi v 
knjižnico. 

poslušal 
zvočne zapise, 
če bi mu bila 
vsebina všeč. 

ne bi bila v kleti, v njej 
bi morale biti samo 
knjige in nič igrač. 
Imela naj bi zgoščenke 
za poslušanje. 

1
0 

E.15 
Ž 
Intelek
tualna 
ovira 

19 Živi v 
manjšem 
kraju/urb
ano okolje. 

Bere predvsem 
otroške knjige in 
knjige z veliko 
slikami. Raje kot 
knjige, ima internet.  

/ Pri branju in 
razumevanju mi 
pomagajo starši, 
tako da mi 
razložijo.  

V zahtevnih 
knjigah ni 
slikovnega 
materiala za 
lažje 
razumevanj
e. 

Rada se 
udeležuje 
delavnic, ki jih 
imajo v 
knjižnici.  

Rada bi, da bi bilo v 
knjižnici veliko 
delavnic, ki bi se jih 
lahko udeležila.  
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            LJUDJE Z DIAGNOZO DOWNOW SINDROM 

 Potenci
alni 
uporab
niki 

 
Starost 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje želje 
in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 E.16 
Ž 
Downo
w 
sindro
m/ 
odgova
rjala 
mama 

20 Večje 
mesto – 
živi doma. 

Rada bere, predvsem 
slikanice. 

Bere naglas, besede 
črkuje.  

/ Besedila so 
prezahtevn
a. Potrebuje 
veliko slik, 
da zapolni 
luknje v 
razumevanj
u. 

/ Dobrodošli bi bili 
priročniki za ljudi z 
oviro branja. Tudi 
izposoja zvočnih knjig 
bi bila dobrodošla.  
 

2 E.17 
Ž 
Downo
w 
sindro
m/ 
gospod
injstvo 
si deli s 
sestro. 

49 Živi v 
mestu. 

Bere funkcionalno. 
Kar dobi od 
duhovnika, socialne 
službe, reklame. 
Knjige so predolge.  

/ Strokovne 
delavke v VDC 
in sestra. 
Včlanjena v 
bralni krožek v 
VDC.  

Besedila 
niso 
razumljivo 
zapisana.  

Knjižnico 
uporablja za 
izposojo 
filmov (javni 
prostor). 

Zvočni zapisi bi bili 
dobrodošli, da ne bi 
bilo treba nekomu 
brati. Mora imeti 
prijazno osebje. Če bi 
bila daleč, ji knjižnica 
ne bi bila v pomoč.  
 

3 
 

E.1 
M 
Otrok z 
Downo
vim 

9 let  
 
 

 Živi na 
vasi z 
mamo, 
očetom, 
bratom, 

Ni član MDSS. 
Prebere kakšno 
besedo, ki ga zanima.  
V OŠPP prebere 
kakšen stavek, če so 

Očala, ki jih noče 
nositi. 
 
Kartonske knjige. 
 

Šola, kjer jim 
berejo pravljice. 
  
Doma, kjer bi 
mu želeli brati, 

Slaba 
koncentraci
ja.  
 
Sami 

Knjižnice, ki bi 
bile dostopne 
tudi za otroke 
z DS.  
Bralne urice –

 Imeti mora veliko 
parkirišče.  
 
 
Biti mora v domačem 
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sindro
mom, 
ostane
k vida 
50 %, 
odgova
rjala 
mama.   
  

sestro. 
 
 

črke na veliko 
napisane. 
Vsi v družini 
uporabljajo 
knjižnico; najmanj 
otrok. 
 

Knjige z velikimi 
napisi 
 
Sličice s podnapisi. 

pa mu redko 
uspe.  
 
 
 

izdelujejo 
različne igre 
z besedami. 
 
Izrezujejo,  
plastificiraj
o.  

zbirka »Flash 
cards«.  
Igra spomin, v 
kateri je del 
kart sličica, 
drugi del pa 
beseda. 
IPD + slikovni 
pripomočki + 
določen čas za 
branje  

kraju – DOSTOPNOST.  
 
 

4 E.20 
Ž 
Downo
v 
sindro
m 

15 Manjši 
kraj 

Zvečer rada bere 
pravljice. Bere 
slikanice z velikimi 
tiskanimi črkami.  

/ Drugih težav 
nima. Knjig je 
dovolj.  
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STROKOVNE DELAVKE

 Potenci
alni 
uporab
niki 

 
Starost 

Bivanje 
(Kraj) 

Bralna kultura 
posameznika (koliko, 
kdaj, kje, kako) 

PRIPOMOČKI, KI JIH 
UPORABNIK 
UPORABLJA  

Podpora IN 
ASISTENCA 
DRUGIH  

OVIRE  Potrebe  Prihodnost: moje želje 
in predstave o 
knjižnici 
ŽELJE ZA NAPREJ  

1 STROK
OVNA 
DELAV
KA.1.1. 
VDC 
Osebe s 
cerebra
lno 
paraliz
o  
 

Osebe v 
starosti 
od 10 
do 60 
let  

 VDC, ki je 
lociran v 
Ljubljani  
Zveza 
Sonček.  

Ni podatkov, kako 
ljudje z 
intelektualnimi 
ovirami obiskujejo 
knjižnice. 
Domnevamo, da 
redko.  
BRALNA kultura 
odvisna od 
družinskih razmer.  
Slaba bralna kultura, 
ni navajenosti in ni 
spodbud za ljudi z 
intelektualnimi 
ovirami. 

 /  / / Premalo 
lahkega 
branja; skoraj 
ni knjig v LB.  
 
Premalo 
spodbud za 
branje pri 
intelektualno 
oviranih s 
strani knjižnic 
in NVO. 
Ni navajenosti 
na branje 
knjig. 

Arhitekturno 
dostopne javne 
knjižnice.  
Možnost, da 
prostovoljci v javnih 
knjižnicah berejo 
knjige ljudem, ki jih 
sami ne morejo.  
Razvoj manjših 
knjižnic, ki že 
obstajajo. 
Načelo »Knjižnica za 
vse«, za vse ljudi z 
različnimi ovirami. 
Da se zagotovi 
dostopnost, pa 
knjižnice na različnih 
lokacijah. 

2  STROK
OVNA 
DELAV
KA.1.1. 
VDC 
Osebe s 

Osebe v 
starosti 
od 10 
do 60 
let  

VDC, ki je 
lociran v 
Ljubljani,  
Zveza 
Sonček.  

Ni podatkov, kako 
ljudje z 
intelektualnimi 
ovirami obiskujejo 
knjižnice. 
 

 /  / / Premalo 
lahkega 
branja; skoraj 
ni knjig v LB.  
Premalo 
spodbud za 

Arhitekturno 
dostopne javne 
knjižnice.  
Možnost, da 
prostovoljci v javnih 
knjižnicah berejo 
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cerebra
lno 
paraliz
o  
 
 

-Domnevamo, da 
redko;  
  
 -BRALNA kultura 
Odvisna od 
družinskih razmer.  
Slaba bralna kultura, 
ni navajenosti in ni 
spodbud za ljudi z 
intelektualnimi 
ovirami. 

branje pri 
intelektualno 
oviranih s 
strani knjižnic 
in NVO. 
Ni navajenosti 
na branje 
knjig. 

knjige ljudem, ki jih 
sami ne morejo.  
Razvoj manjših 
knjižnic, ki že 
obstajajo. 
Načelo »Knjižnica za 
vse«, za vse ljudi z 
različnimi ovirami.  
Da se zagotovi 
dostopnost, pa 
knjižnice na različnih 
lokacijah. 



Izvedbeni projekt 

136 
 

 

1.1.5. Pregled obstoječih vzorcev bralne kulture, bralni pripomočki in asistenca  

 

V celotnem vzorcu 240 oseb se je izkazala zelo velika naklonjenost branju. Od 240 

vprašanih je le 37 oseb odgovorilo, da »ne berejo radi« ali da »sploh ne berejo« ali da 

jim je branje »neprijetno«. Zanimivo je, da je bilo med njimi večje število mladih, dve 

nepismeni osebi in nekaj ljudi, starejših od 80 let.  

 

Ljudje s senzornimi ovirami kot uporabniki knjižnice  

 

Ljudje z diagnozo slep  

Vprašani so izkazali zelo pozitiven odnos do branja. Le dve osebi od 65 sta izrazili 

manjše zanimanje za branje, tudi resigniranost, saj ne znata brati brajice ali pa sta 

učenje brajice opustili.  

− »Moj odnos do knjig je spoštovanje.« (ženska, diagnoza slabovidnost) 

− »Knjižnico sem do dveh let nazaj obiskovala, tudi kljub temu da nisem mogla 

več brati. Predstavljala mi je varno zavetje.« (ženska brez ostanka vida) 

− »Branje je lovljenje določenih izkušenj«. (moški, brez ostanka vida) 

Branje pomeni marsikaj: od »življenja« samega do krajšanja časa, oddih od težkih 

problemov, ostajanje na tekočem, izobraževanja, razširjanja obzorja, zatočišča za misli, 

nekaj osnovnega za slehernega človeka, stik s svetom, sprostitev, osebni razvoj, branje 

rešuje iz situacije, ko ne vemo, kako naprej, ipd. (Glej tabelarni prikaz indikator 4.) 

Branje je nekakšno moralno vprašanje, je del življenja.  

Od 66 oseb z diagnozo slepota jih kar 53 (80 %) uporablja Knjižnico in fonoteko Minke 

Skaberne. Od 66 oseb jih tudi 18 (28 %) uporablja EIS.  

11 oseb (16,92 %) od 65 je povedalo, da uporablja še druge knjižnice. Od preostalih 

knjižnic so bile po enkrat omenjene:  

− Mestna knjižnica v Ljubljani ter knjižnice v Škofji Loki, Kranju, Kamniku, 

Novem mestu; uporaba fakultetne knjižnice;  

− Univerzitetna knjižnica Maribor; 

− Bibliobus; 

− Knjižnica v domu za stare;  

− knjižnica v Zagrebu in na univerzi v Gradcu;  

− bežigrajska knjižnica.   
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Za omenjene knjižnice so vprašani izražali veliko zadovoljstvo, kritike so bile le za 

bežigrajsko knjižnico, medtem ko je bilo za knjižnici v Zagrebu in Gradcu poudarjeno, 

da sta boljši, kot so knjižnice v Sloveniji.  

»Na Univerzi v Gradcu imajo digitalizirano literaturo za slepe; vsak oddelek ima 1 lupo. 

V elektronski knjižnici izbereš in naročiš, kar rabiš; tam so zaposleni ljudje za 

digitaliziranje za študentke z ovirami.« 

 

Od dejavnosti knjižnic, ki niso specializirane in jih vprašani uporabljajo, so bile 

omenjene bralne urice/bralni krožek, dotikanje knjig, obisk knjižnice, ker je to prostor, 

kjer je mir, prostor, kamor gre oseba skupaj s svojcem (otrokom, možem, ženo, mamo; 

družinski dogodek).  

»Bralne ure so zame edini stik s knjigami.« 

 

Nekateri ljudje pa knjižnic ZDSSS ne uporabljajo in si knjige najdejo sami.  

Manjše število oseb je dejalo, da ne berejo nič, ker ne vidijo. Gre za ljudi, ki bi 

potrebovali več spodbud za uporabo zvočnih knjig in časopisov.  

Med knjižnimi temami so se največkrat pojavile: 

− zgodovinske knjige, 

− potopisne knjige, 

− biografije in avtobiografije znanih oseb, 

− ljubezenski romani, 

− poezija, 

− kriminalke, 

− znanstvena fantastika,  

− knjige za otroke zaradi njihove taktilne narave,  

− knjige o zdravstvu. 

 

Ljudje, ki so zaposleni, so omenjali tudi branje strokovnih člankov, ki jih na delovnem 

mestu morajo prebrati.  

Ena oseba je povedala, da bere recenzije novih knjig v književnih listih in naslove knjig, 

nato to predlaga Knjižnici in fonoteki ZDSSS.  

Nekateri so omenjali časopise in knjige v brajici, da jih berejo, da jim jih pošiljajo in 

tudi, da je njihovo znanje brajice pomanjkljivo, kar občutijo kot oviro.  
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Nekateri pa so povedali, da je brajica prepočasna, da zavzemajo knjige preveč prostora 

(»Rabiš kombi za prevoz knjig. Angelika se meri na metre.«) in zato nefunkcionalna 

pisava, da si z njo ne morejo dosti pomagati.  

 

Od časopisov so se najpogosteje pojavili: 

Delo, Dnevnik, Aura, Nedeljski dnevnik, lokalni in verski časopisi ter časopisi, ki jih 

izdaja ZDSSS (Obzorje, Naš glas, RIKOSS). Enkrat pa se je pojavila tudi revija o 

vrtnarjenju.  

 

Nekateri si knjige tudi sami skenirajo, drugi si pomagajo z uslugami Inštituta Jožefa 

Štefana, kjer v eni uri dobijo zvočni zapis elektronske knjige.   

 

Vprašanje informiranosti: 

Še vedno gre za premajhno informiranost. Nekateri niso vedeli, da obstaja sistem EIS, 

drugi dlje časa niso vedeli, da obstaja specializirana knjižnica, potem ko niso več videli, 

ena oseba pa ni vedela, da obstajajo zvočni časopisi.  

 

»Slučajno sem izvedela, da so tudi časopisi zvočni, ker je prišel eden pomotoma po pošti.«  

Tisti, ki uporabljajo Knjižnico in fonoteko Minka Skaberne, so večinoma z njo 

zadovoljni ali zelo zadovoljni. Največ nezadovoljstva se pojavlja okoli naslednjih tem: 

− premajhen obseg knjižnega gradiva, čakanje na knjigo; 

− slaba kakovost bralcev;  

− »Eni so kakovostni bralci, veliko pa je momljačev, da te vse mine. To težko 

poslušam.«;  

− dotrajano gradivo (zgoščenke preskakujejo, trakovi se trgajo); 

− časopisi so s časovnim zamikom (»Naši časopisi so sploh časovno 

zamaknjeni.«); 

− neavtonomnost pri izbiri gradiva;  

− »Z vsem sem zadovoljna, le s tem ne, da ne dobim tistih knjig, ki bi jih rada. 

Občutek imam, da pošljejo naprej tisto, kar od nekoga dobijo nazaj.« (Ž, 

diagnoza slepa) 
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Ljudje z diagnozo slaboviden  

Za razliko od ljudi z diagnozo slepi je med vprašanimi z diagnozo slabovidni bilo 

manjše zanimanje za branje. Od 72 oseb je kar 15 (20,5 %) odgovorilo, da ne brejo 

radi, da so branje opustili, da berejo zelo malo in podobno. Med temi osebami je bilo 9 

oseb starejših od 70 let (12,32 %), kar 6 oseb pa mlajših od 50 let (8,21 %). To je 

mogoče razložiti deloma s starostjo, deloma pa s strahom, da bi se vid poslabšal ali pa 

s preteklimi izkušnjami na področju branja.   

Od 72 vprašanih z diagnozo slabovidni jih je 19 (26 %) odgovorilo, da uporabljajo 

Knjižnico in fonoteko ZDSSS.  

Le manjše število pa jih uporablja sistem EIS, in sicer 6 oseb (8,21 %).  

To je zagotovo mogoče interpretirati kot željo ljudi, da ne bi bili prepoznani kot slepi, 

zato se trudijo ostati zunaj sistema ZDSSS.  

Vsa preostala vprašanja so bila podobna z zgornjo kategorijo in nespecifična, med 

revijami se je pojavila še kategorija športnih revij.  

 

Ljudje z večkratnimi ovirami kot uporabniki knjižnice (kombinirana ovira) 

 

Ena od raziskovalnih kategorij so bili ljudje s kombiniranimi ovirami, ki so lahko 

gibalne, senzorne in intelektualne. Raziskovanje je pokazalo, da je mnogo ljudi, ki 

imajo poleg okvare vida, tudi drugo oviro. V raziskovalnem vzorcu je bilo 32 oseb, od 

katerih jih je bilo 31 slepih ali slabovidnih z intelektualnimi ovirami, nekaj od njih pa je 

imelo tudi cerebralno paralizo in gibalne ovire. Od 32 oseb so samo 3 osebe povedale, 

da ne berejo ali samo najnujnejše. V to skupino smo dodali še pogovore z dvema 

strokovnima delavkama, ki delata na področju ljudi z večkratnimi ovirami.  

Anketiranci so v svojih odgovorih poročali, da do literature pridejo na različne načine. 

V večini primerov do literature sicer dostopajo prek lastnih neformalnih mrež, v 

nekaterih primerih pa s pomočjo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter 

nekaterih drugih društev, ki svojim članom omogočajo dostavo izbranih knjig po pošti. 

Anketiranci so povedali naslednje. 

Med vprašanimi so bile od 32 oseb 4 osebe z diagnozo slep, ki imajo hkrati tudi 

intelektualno oviro ali cerebralno paralizo ter uporabljajo knjižnico in fonoteko ZDSSS.  

 »Doma imam zvočne knjige, za katere sem izvedel na kranjskem društvu za slepe in 

slabovidne. Zvočne zapise dobim na Zvezi slepih in slabovidnih v Ljubljani.« (M, 54) 
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 »Vodič mi je napisal na listek, katere knjige potrebujem. Zvočne knjige mi je po 

pošti domov prinesel poštar.« (Ž, 40) 

 »Društvo mi pošlje knjige.« (Ž, 51) 

 

Nihče drug v tej kategoriji, ki nima diagnoze slep, nima stika z ZDSSS. To deloma 

potrjuje prejšnjo trditev, da se ljudje, dokler morejo, izogibajo nalepki slep in s tem 

tudi ZDSSS. Lahko tudi domnevamo, da je oseba sicer močno slabovidna, pa ni 

pridobila statusa, ki bi ji omogočal dostop do knjižnice (ji ga ni nihče uredil, če je na 

primer uporabnik VDC-ja). Mogoče pa je tudi domnevati, da, če je oseba že vpeta v 

določen socialnovarstveni sistem (obiskovanje VDC-ja), nima možnosti, da bi prišla do 

uslug drugih socialnovarstvenih sistemov (ZDSSS, občinskih društev ipd.), bodisi da ji 

ta možnost ni ponujena in omogočena s strani osebja, kjer dobiva storitev, bodisi da je 

premajhen vpliv zunanjih sistemov, ki bi informirali o svojih storitvah in ponudbi na 

področju branja.  

Za razliko od populacije slepih in slabovidnih brez drugih ovir je njihov stik s knjižnico 

redkejši, pri nekaterih samo en- ali dvakrat letno. 10 vprašanih pa uporablja tudi 

druge knjižnice v lokalnem kraju, predvsem pa knjižnice v VDC-ju.  

Večina od njih je poročala, da bere časopise, ki jih prinesejo svojci, inštruktorji in 

terapevti v VDC-jih. Slednji tudi priskrbi zvočne knjige na 14 dni (v enem primeru). V 

treh primerih, ko osebe živijo v instituciji, odhajajo v lokalno knjižnico z učiteljico iz 

institucije (v enem primeru dvakrat mesečno); v enem primeru pa hodi gospa z 

učiteljem v knjižnico Šiška tudi po trikrat tedensko.  

Trije od vprašanih so brali knjige tedensko. Najpogosteje so poročali o mladinski 

literaturi.  

Nekateri uporabljajo zvočne knjige (5 oseb, štiri slepe in ena slabovidna). Tako majhno 

število uporabnikov lahko pripišemo številnim dejavnikom. Knjige v zvočni obliki so 

najpogosteje običajne knjige, ki so v celoti ali skrajšani obliki brane in namenjene 

poslušalcu. Kompleksnost besedila ostaja na enaki ravni, kot je bila v izvorni knjigi, 

težavnost in raven razumevanja, ki sta potrebni za osmišljenje vsebine knjige, nista 

prilagojeni potrebi po lažjem razumevanju namembnosti besedila.  

 

Še manj oseb pa bere brajico (4 osebe).  

»Knjige v brajici so stare, ampak me vseeno zanimajo. Zvočni posnetki iz knjižnice slepih 

in slabovidnih so obrabljeni in slabi.« (Ž, 43 let, cerebralna paraliza, diagnoza slepa) 
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Vsi ti primeri dokazujejo, da so slogi dostopanja do branja zelo različni.  

 

Izjemnega pomena za našo raziskavo je dejstvo, da mnogi ljudje v vsakodnevnem 

življenju ne izkušajo le ene vrste ovire, temveč je njihova ovira, zaradi katere jim je 

oteženo sodelovanje v običajnem življenju, sestavljena iz nabora ovir, ki se umeščajo 

na več ravni med senzorno, intelektualno in gibalno oviro. 

Zgovorna so navajanja strokovnih delavk, zaposlenih v nekaterih socialnovarstvenih 

zavodih, ki pripovedujejo, da kar 80 % vseh vključenih v zavode, ki znajo brati, 

potrebuje prilagoditve tudi na področju branja, poleg intelektualne in ali gibalne ovire 

pa doživlja tudi senzorno. Prilagoditve, ki jih vključeni v zavode potrebujejo, obsegajo 

tako tudi povečave črk, prilagoditve besedil v lahko branje, besedila v brajici, zvočni 

zapis in preostale prilagoditve, ki jih za to, da lahko bere, potrebuje tudi katerakoli 

druga oseba, ki je slepa, slabovidna ali ima drugo oviro branja. Strokovne delavke 

pripovedujejo, da so bralne navade ljudi z intelektualnimi ovirami in trajnimi 

poškodbami glave, ki so vključeni v različne oblike institucionalne oskrbe, podobne 

bralnim navadam večinske populacije, torej, da v šolskem obdobju berejo veliko, 

pozneje vse manj. Pozneje v življenju pa se spremeni tudi razmerje med funkcionalnim 

in literarno-estetskim branjem. Ljudje, ki v vsakodnevnem življenju izkušajo 

intelektualne, senzorne ali gibalne ovire, ne živijo izključno v institucionalnem varstvu 

ali pa so vključeni v različne oblike tega, kljub temu pa lahko zaključimo, da so potrebe 

tudi teh ljudi po prilagoditvah besedil podobne. Iz izkušenj, ki so jih anketiranci delili v 

raziskavi, pa je razbrati tudi, da je branje ena od najpomembnejših aktivnosti, ki 

posamezniku pomeni proces normalizacije življenja.  

 

Bralna kultura: 

Ljudje z intelektualnimi ovirami ali trajnimi poškodbami glave, ki imajo tudi okvaro 

vida, so slepi ali slabovidni, so ena najranljivejših družbenih skupin. Najpogosteje so, 

enako kot pri vključevanju v preostalo navadno življenje, prezrti kot uporabniki 

knjižničnih storitev, saj v Sloveniji predpostavljamo, da ljudje z intelektualnimi, 

gibalnimi ali senzornimi oviramo predstavljajo manjši delež vseh bralcev. Iz 

odgovorov, ki smo jih z vprašalniki zajeli v raziskavi, pa je razvidno, da kar 84 % oseb 

pripoveduje, da jim branje pomeni pomemben del vsakodnevnega življenja. Iz 

odgovorov pa je razvidno tudi, da osebe z intelektualnimi ovirami ali trajnimi 
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poškodbami glave berejo zelo pogosto, branje kot aktivnost pa vrednotijo zelo 

pozitivno. Anketiranci so povedali:  

 »Branje mi pomeni, da kaj novega izvem. Berem otroške knjige, velike črke, revije 

listam in časopise, preberem naslove, potem pa mi pomagajo drugi, da mi preberejo 

ostalo. Rad berem še zdravilsko knjigo − za čaje, uganke. Berem, kadar imam čas, bolj 

popoldne. Berem brez očal, včasih na glas, včasih po tiho.« (M, 36) 

 »Branje mi pomeni veliko, berem vsak dan v prostem času. Berem knjige in članke. 

Berem Braillovo pisavo.« (Ž, 53) 

 »Preberem 2 knjigi na 14 dni. Najraje romane, življenjepise in srečne knjige. Berem 

zvečer v postelji ali za mizo.« (Ž, 45) 

 »Pomeni mi znanje, informacije, širjenje obzorij. Berem zvečer, predvsem knjige o 

zdravju in tudi strokovno literaturo.« (M, 33) 

 »Zelo rada imam knjige, rada vidim, da berem dobro knjigo. V knjižnico hodim 

dopoldan na 14 dni ali 3 tedne.« (Ž, 28) 

 

V bistveno manjšem obsegu pa so vprašani navajali tudi primere, da zaradi različnih 

ovir, ki jih v vsakodnevnem življenju izkušajo, ne berejo redno.  

 

 »Ne pomeni mi veliko, včasih sem brala, zdaj pa ne več.« (Ž, 67) 

 »Ne berem nič, ker mi gre slabo. Če bi bral, bi bral brajico, ker drugega ne vidim.« 

(M, 63) 

 

Iz pridobljenih odgovorov je razvidno tudi, da tudi tisti ljudje z intelektualnimi ovirami 

ali trajnimi poškodbami glave, ki se redkeje udejstvujejo v branju, želijo sodelovati v 

bralni kulturi, vendar so ovire, s katerimi se soočajo, v številnih primerih prevelike, da 

bi jih uspešno premagovali. K splošni priljubljenosti branja kot dejavnosti pa 

pripomore tudi dostopnost branja kot aktivnosti, ki ne zahteva visokega finančnega 

vložka in je kot dejavnost zelo prilagodljiva. Ljudje, ki v vsakodnevnem življenju 

izkušajo številne ovire, pa se najpogosteje srečujejo tudi z revščino. Trenutna veljavna 

zakonodaja predvideva zaposlovanje ljudi z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem, izključno v zaščitenem okolju razvoja (ZDVTP, Ur. l. SRS, št. 41/1983). Za 

delo pa ljudje, zaposleni v varstveno-delovnih centrih, ki jih kot zaposlitev predvideva 

država, ne prejmejo plačila, temveč le nizko denarno nagrado, ki bistveno ne 
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pripomore k ekonomskemu položaju osebe, ki nagrado prejme. Zaradi nizkih 

prihodkov, ki v večini primerov ne omogočajo dostojnega življenja, je tudi nabor 

prostočasnih dejavnosti, katerih se lahko osebe z različnimi ovirami udeležujejo, 

pomembno zožen. Knjižnice v teh primerih s svojo razširjeno ponudbo, kot javni 

prostori s široko dostopnimi in pogosto brezplačnimi dejavnostmi, pomembno 

pripomorejo pri širjenju vključenosti in dostopnosti kulturnih dejavnosti. Z razširjeno 

ponudbo kulturnih dejavnosti in odprtim prostorom vključevanja postanejo knjižnice 

pomemben člen v kulturni ponudbi lokalnega okolja, ki je tudi v realnosti dostopen 

vsem članom družbe. Strokovne delavke, ki so sodelovale v raziskavi, poudarjajo, da se 

ljudje z intelektualnimi, senzornimi ali gibalnimi ovirami, ki so vključeni v različne 

oblike socialnega varstva, pogosto udeležujejo organiziranih dogodkov v lokalnih 

knjižnicah. Ti dogodki pa so zelo priljubljeni, saj pogosto predstavljajo edini način 

kulturnega udejstvovanja v običajnem okolju, ki je tudi ekonomsko dostopen ljudem z 

intelektualnimi, senzornimi ali gibalnimi ovirami. Strokovna delavka, zaposlena v 

enem od socialnovarstvenih zavodov, je povedala: 

 

 »Nekatere knjižnice organizirajo bralne urice, ki so med našimi uporabniki zelo 

priljubljene. Niso organizirane povsod, ampak tam, kjer so, so zelo priljubljene. Pogosto 

pa je to tudi eden redkih javnih dogodkov, ki se jih udeležujejo, čeprav se trudimo, da bi 

bilo tega več.«21 

   

Da imajo knjižnice v življenjskem svetu oseb z intelektualnimi ovirami širšo vlogo kot 

le zagotavljanje servisa za izposojo knjig, pove tudi odgovor enega od anketirancev: 

 

 »Večkrat obiščem knjižnico. Na dva tedna. Včasih si kaj izposodim, včasih ne.« (M, 

31) 

  

Iz odgovora je razbrati, da obisk knjižnice ni pogojen z rabo servisa knjižnične 

izposoje, enako obisk knjižnice ni motiviran s potrebo po izposoji literature določene 

zvrsti ali teme, temveč je del vsakotedenske rutine. Takšen odgovor lahko razumemo 

tudi v luči funkcije knjižnice kot dostopnega javnega prostora in tudi ekonomsko 

                                                        
21 Korespondenca s prof. dr. Katjo Vadnal, predsednico Zveze Sožitje, 30. september 2013.  
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dostopnega udeleževanja v javnem življenju. O obiskovanju knjižnice kot tedenski 

rutini pripovedujejo tudi naslednji odgovori: 

 

 »V knjižnico grem z mamico enkrat na teden. Izposodim si CD-je in filme.« (M, 25) 

 »Pelje nas učiteljica, pogledat si gremo knjige.« (Ž, 31) 

 

Kljub temu da številni anketiranci govorijo o knjižnicah kot o javnih prostorih 

udeleževanja, številni odgovori teh opozarjajo tudi na to, da jih sami ne obiskujejo. 

Razlogi, zakaj knjižnic ne obiskujejo, so različni ter obsegajo od potrebe po 

spremljevalcu, ki bi jim omogočil obisk knjižnice, organiziranem prevozu, ki je 

podrejen institucionalni kulturi, nedostopnosti prilagojene literature, do dostopa do 

literature na alternativne načine, kot je razvidno iz odgovorov:  

 

 »Pri nas v bližini ni knjižnice in ne morem iti sama. Brajice ne obvladam, v centru 

mi priskrbijo zvočne knjige na 14 dni.« (Ž, 45) 

 »Zaposleni mi morajo pomagati, da pridem do knjižnice, drugače ne morem. 

Potrebujem spremstvo.« (M, 68) 

 »Jaz potrebujem organiziran prevoz v knjižnico, drugače predolgo traja. Knjige mi 

večkrat prinesejo prijatelji.« (M, 26) 

 »V knjižnico ne hodim več, berem knjige, ki jih imam doma.« (Ž, 23) 

 »V knjižnico grem enkrat na leto, časopise in knjige mi prinese mama.« (M, 32) 

 »Sedaj ne berem nič, če bi bral, bi bral Brailovo.« (M, 41) 

 »Ne hodim v knjižnico, zvočne zapise dobim na ZDSSS, do informacij pa pridem na 

lokalnem društvu za slepe in slabovidne.« (M, 36) 

 

Iz odgovorov je razvidno, da anketiranci, ki knjižnice obiskujejo redko, izkušajo 

številne ovire na področju dostopnosti samih knjižnic, saj te niso v bližini in bi za obisk 

te potrebovali prevoz, do katerega pa po navadi nimajo dostopa. Druga skupina 

anketirancev pa knjižnico predvsem opredeljuje kot servis za izposojo knjig. Iz 

odgovorov je razvidno, da tisti del zajete populacije, ki opredeljuje knjižnice kot servis, 

ki zagotavlja dostop do literature, za dostop do literature mobilizira predvsem lastne 

sorodstvene socialne mreže ali pa se za izposojo literature poslužujejo servisov, ki jim 

omogočajo, da izbrano literaturo naročijo na daljavo in jo prejmejo po pošti. V 
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odgovorih je jasno izražena delitev opredelitve funkcije mreže knjižnic, kot na eni 

strani javnih prostorov, ki za ljudi z intelektualnimi, senzornimi ali gibalnimi ovirami 

pomenijo enega redkih dostopnih javnih prostorov vključevanja in stika z običajnim 

življenjskim svetom, na drugi pa kot servis, ki zagotavlja storitev izposoje literature, 

do katere bolj ali manj uspešno dostopajo. Storitev izposoje pa, kot je razvidno iz 

odgovorov, vse bolj nadomeščajo posredni načini izposoje, saj v številnih primerih 

anketiranci tako lažje premagujejo svoje ovire v mobilnosti.    

 

Opredelitve pojma branja: 

V odgovorih anketirancev opazimo tudi različne opredelitve tega, kaj pravzaprav 

pomeni branje ali udejstvovanje v bralni kulturi. Vprašani so v odgovorih navajali 

številne načine, na katere se udejstvujejo v aktivnostih, ki so jih sami interpretirali kot 

branje. V nekaterih primerih se te aktivnosti tudi bistveno razlikujejo od enoznačnih 

opredelitev branja kot aktivnosti, pri kateri posameznik samostojno »bere« želeno 

besedilo. Anketiranci so povedali:  

 

 »Doma poslušam zvočne knjige dvakrat tedensko.« (M, 31) 

 »Pomagajo mi delavci, tako da mi berejo, knjige mi prinesejo delavci.« (M, 39) 

 »[…] revije listam in časopise, preberem naslove, potem pa mi pomagajo drugi, da 

mi preberejo ostalo.« (Ž, 33) 

 »Pri branju veliko izvem, sem na tekočem z dogajanjem po svetu, z glasbo. Berem 

vsak dan ob večerih na internetu.« (M, 38) 

 

Aktivnosti branja so vprašani opredelili s širokim naborom dejavnosti, ki zajemajo 

množico kategorij, kot so branje leposlovja v brajici, poslušanje zvočnih leposlovnih 

knjig, branje prispevkov na internetu, listanje revij [sic] ipd. Strokovne delavke 

poudarjajo, da je, še posebej pri mlajših generacijah ljudi z intelektualnimi ovirami ali 

trajnimi poškodbami glave, veliko bolj kot leposlovje priljubljeno branje besedil na 

internetu, saj si z uporabo računalnika lažje prilagodijo obliko, velikost in kontrast 

besedila, ki jim najbolj ustreza, ter izbirajo med širšim naborom vsebin, ki se jim zdijo 

zanimive, do želenih pa lahko dostopajo veliko hitreje, kot če bi do njih dostopali 

drugače. Strokovne delavke poudarjajo tudi, da mladi z intelektualnimi ovirami kot 

običajna družba v šolskem obdobju berejo več, pozneje, ob nastopu zaposlitve, pa 
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manj, redkeje, bistveno pa se zmanjša tudi branje literarno-estetske literature, ki jo 

nadomesti funkcionalno branje. Iz odgovorov anketirancev je razvidno tudi, da samo 

aktivnost branja različne osebe opredeljujejo različno. Nekateri v aktivnost branja 

vključujejo tudi poslušanje zvočnih knjig ali glasno branje nekoga drugega ter 

funkcionalno branje na internetu, spet drugi opredeljujejo aktivnost branja izključno 

kot branje leposlovnih knjig, kljub temu da pogosto poslušajo zvočne knjige, sebe ne 

opredeljujejo kot bralce (»Zvočne knjige poslušam dvakrat tedensko. […] ne berem nič, 

ker ne vidim.« M, 35). Funkcije knjižnic že dolgo časa presegajo koncept enoznačne 

opredelitve branja kot aktivnosti prebiranja besedil. Mreže knjižnic s tem namenom 

ponujajo veliko širši nabor storitev, kot je le izposoja besedil, vključujejo tudi storitve 

informacijske tehnologije, kulturne dejavnosti, ipd. Širša opredelitev branja kot 

aktivnosti, ki jo podajajo anketiranci v svojih odgovorih, je skladna z razširjenim 

naborom knjižničnih storitev, hkrati pa je opredelitev funkcije branja v 

posameznikovem življenju prepuščena samoopredelitvi. Iz pridobljenih odgovorov je 

razvidno, da kljub številnim opredelitvam večina anketirancev aktivnost branja 

opredeljuje kot samostojno – individualno aktivnost. Takšna opredelitev je prisotna 

tudi pri pripovedih, ko anketiranci kot enega od načinov branja navajajo poslušanje 

glasnega branja nekoga drugega. V vseh primerih branje opredeljujejo kot koristno 

dejavnost, ki služi spoznavanju nečesa novega, v številnih primerih pa je namenjena 

tudi kratkočasenju. Opredelitve branja kot kratkočasne dejavnosti so razvidne iz 

navajanj anketirancev o literaturi, ki jo po navadi prebirajo. Ta literatura zajema 

predvsem dnevno časopisje in branje na internetu. Enako razširjena med vprašanimi 

pa je opredelitev funkcije branja kot aktivnosti, ki posamezniku omogoča dostop do 

novih znanj in spoznanj ter poteši njihovo radovednost. Iz odgovorov je tako mogoče 

razbrati, da je branje opredeljeno kot širok nabor pozitivno vrednotenih aktivnosti. 

Knjižnice s svojimi dejavnostmi že danes zadovoljujejo številne od dotičnih 

opredelitev branja, v odgovorih pa se jasno pokaže ločnica med literarno-esteskim in 

funkcionalnim branjem ter vlogo, ki jo vsaka od opredelitev igra v vsakodnevnem 

življenjskem svetu posameznika. Iz pridobljenih vprašalnikov je mogoče razbrati, da 

ljudje s poškodbami glave branje kot aktivnost opredeljujejo predvsem kot aktivnost, 

ki lahko poteši njihovo radovednost, in kot kratkočasno aktivnost.  

 

 »Znanje, informacije, širjenje obzorij. Berem zvečer, predvsem knjige o zdravju in 

tudi strokovno literaturo.« (M, 34) 
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 »Branje mi pomeni, da kaj novega izvem. Da izvem kaj novega.« (Ž, 29) 

 »Branje je vir informacij, berem največ športne revije.« (M, 32) 

 »Malo berem, da pridem do informacij, največkrat Gorenjski glas.« (M, 41) 

 

Kordigel (1992) o razlogih za branje zapiše, da vsak od nas včasih bere zato, da bi 

dobil kakšno informacijo, drugič zato, da bi se česa naučil, se o čem poučil, in tretjič 

zato, ker rad bere, ker ima rad literaturo, skratka, da bi mu bilo lepo. Pri tem pa loči 

dve osnovni vrsti branja: pragmatično in literarno-estetsko branje (Kordigel, ibid.). V 

pripovedih anketirancev lahko zaznamo obe opredelitvi osnovne vrste branja. 

Vprašanja, ki smo jih raziskovalci spraševali, so bila sicer usmerjena tako, da so 

anketiranci odgovarjali z odgovori, ki se navezujejo zlasti na branje kot literarno-

estetsko dejavnost. Kljub temu da poslanstvo knjižnic zajema obe vrsti branja, gre v 

našem primeru za primat opredelitve branja kot literarno-estetske dejavnosti. 

Vključevanje oseb z intelektualnimi ovirami ali trajnimi poškodbami glave v literarno-

estetsko opredelitev branja pomeni proces normalizacije, saj gre za udejstvovanje v 

običajnem okolju in običajnem slogu življenja. V takšen proces normalizacije pa 

zajema celotno uporabniško izkušnjo s knjižnico vključno z dostopnostjo knjižnice in 

procesom izposoje. Iz pripovedi oseb z intelektualnimi ovirami ali trajnimi 

poškodbami glave pa je razvidno tudi, da je meja med pragmatičnim in literarno-

estetskim branjem bližje, kot je to po navadi. Navajajo tudi, da si pri pragmatičnem 

branju pomagajo predvsem z računalnikom, ki omogoča dostop do širokega spektra 

vsebin, hkrati pa tudi ustrezne prilagoditve velikosti in debeline črk, kontrasta ali 

govorjenega besedila. Pogosto anketiranci navajajo tudi, da berejo predvsem dnevno 

časopisje, ki je v institucijah, na katerih so zaposleni, najlažje dostopno, saj ga pogosto 

dnevno prinašajo zaposleni. Veliko več težav pri pridobivanju relevantne literature 

imajo anketiranci, ki potrebujejo pri branju dodatne prilagoditve. Nekateri vprašani 

navajajo, da do zvočnih knjig dostopajo s pomočjo Zveze društev slepih in slabovidnih 

Slovenije, ki jim v razmiku štirinajst dni pošilja zvočne knjige po pošti. Po zvočnih 

knjigah v največji meri posegajo tisti anketiranci, katerih vid je okvarjen do te mere, da 

ne morejo brati niti besedil s povečanimi ali odebeljenimi črkami, hkrati pa je pogoj za 

to, da si knjige lahko izposodijo, tudi medicinska diagnoza in potrdilo zdravnika. Enako 

težko dostopna so besedila, prilagojena v velikosti. Oviro premajhne velikosti besedila 

anketiranci najpogosteje premagujejo s pomočjo elektronskih lup ali povečevalnih 
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stekel ter z uporabo računalniške opreme, ki uporabniku omogoča povečavo tistega, 

kar vidi na zaslonu.  

Strokovne delavke, zaposlene v različnih zavodih, pa kot posebno področje, na 

katerem je treba storiti največ, navajajo področje lahko razumljive literature, t. i. 

lahkega branja. Lahko branje je oblika besedila, ki zagotavlja dostopnost in 

razumljivost besedila tudi tistim, ki potrebujejo podporo pri vsebinskem razumevanju 

besedila. Besedila, prirejena v besedila lahkega branja, so besedila, ki so od izvornega 

besedila bistveno krajša, to pa je skrčeno na najnujnejše vsebinske poudarke. Besedilo 

lahkega branja je zapisano razgibano z uporabo kratkih stavkov in uporabo besed, ki 

se pogosto uporabljajo v običajnem vsakodnevnem govoru. Stavki so jedrnati, v njih pa 

se je treba izogniti metaforam in abstrakcijam. Besedilo mora v največji možni meri 

slediti tudi logičnemu kronološkemu zaporedju. V Sloveniji je trenutno dostopnih le 

nekaj primerov literature, prevedenih v različico lahkega branja. Periodično 

publikacije v različici lahkega branja redno izdaja zavod Risa (http://www.risa.si/, 

dostopno 21. 10. 2013) kot edini predstavnik založnika, ki izdaja tovrstno literaturo. 

Zavod izdaja mesečni časopis lahkega branja z naslovom 20 minut in pripravlja lahko 

berljive različice literarnih klasik. Publikacije, izdane kot lahko branje, v večini 

primerov vsebujejo tudi druge elemente dostopnega branja, kot so velike tiskane črke, 

večji formati, večji razmik med vrsticami, in druge elemente, ki omogočajo lažje branje 

literature tudi osebam, katerih vid je okvarjen do te mere, da za branje samo 

potrebujejo določene prilagoditve. Ljudje z intelektualnimi ovirami imajo pogosto 

težave s pridobivanjem njim relevantne in primerne literature. Iz vprašalnikov je 

razvidno, da njim in ljudem s trajnimi poškodbami glave v knjižnicah najpogosteje 

ponujajo knjige za otroke, saj v splošnem družbenem prepričanju velja, da je glede na 

stopnjo razvoja ljudi z intelektualnimi ovirami ta najprimernejša. Splošna razširjenost 

branja mladinske literature med ljudmi z intelektualnimi ovirami je razumljiva zaradi 

več razlogov. Prvi pomemben razlog je manifestacija družbene opredelitve ljudi z 

intelektualnimi ovirami kot »večnih otrok«, ki v svojem življenju ne presežejo 

intelektualne razvojne stopnje otroka. Kljub temu da je takšno sklepanje napačno, je 

pomemben drugi razlog za široko razširjenost mladinske literature v bralni kulturi 

osebi z intelektualnimi ovirami tudi, da mladinska literatura vsebuje večino 

elementov, ki so osebi pomembni tudi za dostopnost branja. Mladinska literatura si v 

večini primerov z besedili lahkega branja deli elemente večjih črkovnih formatov, 

krajših in bolj jedrnatih stavkov, odsotnostjo abstrakcij, širši razmik med vrsticami itd. 

http://www.risa.si/
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Zaradi oblikovalskih odločitev je tako dosežena dostopnost literature tudi za tiste 

bralce, ki za samostojno branje potrebujejo prilagoditve velikosti in razločnosti tiska 

samega besedila. Iz pripovedovanj strokovnih delavk je jasno tudi, da gre pri odraslih 

ljudeh z intelektualnimi ovirami za svojevrstno populacijo s številnimi dobrimi in 

slabimi izkušnjami, ki se bistveno razlikujejo od izkušenj, ki jih imajo otroci. S tem 

razlogom je nadomeščanje pomanjkanja primerne literature z mladinsko vprašljivo. 

Strokovne delavke poročajo tudi, da se v nekaterih knjižnicah dejstva, da mladinska 

literatura ne zadovolji vseh potreb, ki jih imajo ljudje z intelektualnimi ovirami, 

zavedajo in želijo branje ljudem z intelektualnimi ovirami ali katerimikoli drugimi 

ovirami približati s pomočjo bralnih krožkov, ki jih v knjižnicah organizirajo. 

Strokovne delavke poudarjajo, da so takšni bralni krožki, kjer so dostopni in 

zagotovljeni, zelo priljubljeni in dobro obiskani. Vključevanje v bralne krožke in javno 

branje literature pa pomeni tudi korak k uresničevanju poslanstva knjižnice kot 

demokratične in dostopne javne ustanove, ki kot enega pomembnejših elementov 

ponuja ravno lasten prostor.   

Samostojno in kolektivno branje  

Branje kot samostojno dejavnost je mogoče ljudem z intelektualnimi ovirami 

zagotoviti z dostopno lahko berljivo literaturo, ki je v vseh vidikih prilagojeno tudi 

tako, da jo lahko berejo tudi tisti, ki potrebujejo pri branju še dodatne prilagoditve. 

Lažje berljivo leposlovje v lahko berljivi in razumljivi obliki je omejeni obliki v 

Sloveniji že dostopno vendar kvantitativno premalo, da bi ljudem z intelektualnimi 

ovirami in s tem povezanimi ovirami na področju branja nudile več kot le priložnostno 

srečanje z literaturo. Vpeljava branja literature v vsakodnevno življenje oseb z 

intelektualnimi ovirami je zavoljo kvantitativno nezadostne količine in možnosti izbire 

nemogoča in tako ostaja branje leposlovja v splošnem le priložnostno. Kljub temu 

številni ljudje z lažjimi ovirami v intelektualnem razvoju posegajo po mladinski 

literaturi, ki je pogosteje lažje razumljiva, hkrati pa tudi oblikovno bolj primerna, saj so 

v knjigi pogosteje uporabljene večji črkovni formati. Anketiranci so povedali: 

 

 »Potrebujem odebeljene črke in odebeljeno natisnjeno. Težave imam z vidom. […] 

Da bi imele knjige večji font pisave, bolj odebeljeno.« 

 »Berem največ otroške knjige z velikimi črkami, revije, časopise kjer preberem 

naslove. Z branjem veliko izvem.« (Ž, 34) 

 »Skoraj vsak dan kaj berem, mladinske knjige in dnevno časopisje.« (Ž, 41) 
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 »V knjižnico hodim enkrat na teden, izposodim si mladinsko literaturo in DVD-je.« 

(M, 23) 

 

Zaradi kombinirane potrebe po lažje razumljivem besedilu in večjih črkovnih formatih 

se zdi mladinska literatura zadovoljiv kompromis pri potrebah ljudi z intelektualnimi 

ovirami ali trajnimi poškodbami glave. Vendar je treba izpostaviti, da je nabor 

vsebinske raznolikosti pri mladinski literaturi omejen. Kljub žanrski raznolikosti se 

mladinska literatura tem, ki jih obravnava, loteva na način, ki je primeren načinu, kot 

je v družbi konstruirana otroška doba, torej z jasno začrtanimi tabuji o spolnosti, 

jasnim razkolom med dobrim in zlom ter odsotnostjo moralno in etično dvomljivih 

vprašanj. Razločevanje med primernimi in neprimernimi temami odpira tudi 

vprašanje razmerij moči, ki so v družbi postavljena od tistega, ki ima moč opredeliti, 

katere teme so za posameznika primerne in katere ne. Podobno hitro lahko temo 

cenzuriramo pri prevajanju v lahko berljivo različico. Osvetliti je treba razliko med 

besedilom, zapisanim v lahko berljivi različici, ter vsebino, ki je v svojem bistvu 

preprosta in ne vsebuje kompleksnejših idej. Koncept lahkega branja že nekaj časa ne 

zajema le preprostih besedil, temveč je oblika pisne komunikacije, ki se uporablja kot 

sredstvo za izboljšanje dostopnosti. V ta namen so prilagojeni številni temeljni 

dokumenti, poročila in predpisi evropske skupnosti, ki so dostopni na spletu, ki 

omogočajo branje tudi kompleksnejših besedil, kot je Konvencija o pravicah 

invalidov22 v lahko berljivi različici. Takšna prilagojena besedila so pokazatelj, da 

prilagoditev besedila v lahko berljivo različico ni neposredno povezana z izgubo 

kompleksnosti idej, ki so v besedilu predstavljene. Neredko se zgodi tudi, da je slepota 

ali slabovidnost le eden sestavni del v množici s ovir, ki jih posameznik v 

vsakodnevnem življenju izkuša. 

Anketiranci pogosto poročajo, da veliko branja opravijo tudi na računalniku ob 

brskanju po internetu. Pri tovrstnem načinu branja je v prvi vrsti potreba po 

informacijah in preostalem materialu, ki posamezniku pomeni zabavo in krajšanje 

časa. Brskanje po internetu predstavlja kratkočasno dejavnost, pri kateri so 

uporabniki prisiljeni v branje in razumevanje krajših besedil, ki jim omogočijo 

nadaljnje delo z računalnikom ali dostopanje do vsebin, ki jih zanimajo. Poleg 

                                                        
22  

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_i

nvalidi_lahki_vodnik.pdf (Dostopno 23. 10. 2013) 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_invalidi_lahki_vodnik.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_invalidi_lahki_vodnik.pdf
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informacij v tekstovni obliki je končni cilj uporabe interneta tudi avdio ali vizualni 

material, katerega namen je zabava in kratkočasenje. Kljub temu da ima branje kot 

samostojna aktivnost pri uporabi računalnika drugotni namen, številni anketiranci 

poročajo, da je branje besedil na spletnih straneh najpogostejši stik s pisanim 

besedilom.  

 

Vidiki kolektivnega branja in funkcija knjižnic: 

Ljudje z intelektualnimi ovirami ali poškodbo glave se pogosto srečujejo z družbeno 

izoliranostjo in stigmo, ki jo nosi intelektualna ovira v sodobni družbi. Javni prostori, 

ki so dostopni vsem, predstavljajo pomemben vir srečevanja z večinsko družbo. 

Knjižnica kot javni prostor ima v javnem življenju ljudi z intelektualnimi ovirami in 

trajnimi poškodbami glave polnoštevilno vlogo, saj poleg omogočanja dostopa do 

literature pomeni tudi »pomemben člen pri oblikovanju vključujočega odnosa do 

sodržavljanov z intelektualnimi ovirami med pripadniki večinske družbe«. 23 

Anketiranci so v svojih odgovorih pogosto navajali, da branje, kot ga opredeljujejo 

sami, ni dejavnost, ki bi v vsakem primeru vključevala le njih same. V več primerih so 

anketiranci navajali, da si podporo pri branju zagotovijo tako, da jim besedilo, ki ga 

želijo prebrati, prebere nekdo drug.  

 

 »Pomagajo mi delavci, tako da mi berejo, knjige mi prinesejo delavci. Druge 

organizacije mi niso nič pomagale, včasih mi berejo tudi prostovoljci.« (M, 35) 

 »Da bi bilo še več knjig, da bi imel večkrat na razpolago pomočnika, ki bi mi 

pomagal brati.« (M, 31) 

 »Ni mi imel kdo brati, nisem imel pomoči. Moral sem počakati, da so imeli čas, 

potem pa so mi brali. Veste oni imajo veliko dela, ker nas je zelo veliko tukaj.« (Ž, 43) 

 

Ljudje z večkratnimi ovirami pa knjižnico uporabljajo tudi kot prostor umika od doma.  

»V knjižnico grem, da si izposodim filme in ker je v njej hladno.«  

 

V nekaj primerih pa so anketiranci izpostavili tudi bralne urice, organizirano obliko 

branja, ki so se ga udeležili po navadi v različnih knjižnicah. Pri slednjem načinu branja 

gre za literarno-estetsko branje, medtem ko gre pri individualizirani podpori pri 

                                                        
23 Korespondenca z dr. Katjo Vadnal, predsednico Zveze Sožitje, 30. september 2013. 
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branju lahko za kombinacijo tako pragmatičnega kot literarno-estetskega branja. 

Nekateri strokovnjaki, zaposleni v organizacijah, ki delujejo na področju storitve 

zaposlitve in varstva pod posebnimi pogoji, navajajo tudi, da je udeleževanje na 

takšnih javnih dogodkih tudi pomemben način socialnega vključevanja oseb z 

intelektualnimi ovirami ali trajnimi poškodbami glave. V življenjskih svetovih oseb z 

intelektualnimi ovirami ali trajnimi poškodbami glave v večini primerov obstaja 

močno zmanjšan nabor javnih dogodkov in prostorov, v katerih lahko dotične osebe 

zaradi svojega ekonomskega ali družbenega položaja sodelujejo. Knjižnice kot splošno 

dostopen javni prostor pomenijo dragoceno možnost srečevanja ljudi z 

intelektualnimi ovirami ali trajnimi poškodbami glave, katerih življenjski prostor je 

najpogosteje skrčen na segregirano življenjsko okolje. Knjižnica kot javni prostor v 

tem smislu preseže le namen zagotavljanja dostopa do literature, temveč širše 

zagotavlja socialno pravičnost in vključevanje oseb, ki so po navadi iz javnega življenja 

izključeni.  

Anketiranci so pogosto poudarjali, da bi morala biti literatura za branje odraslih v 

lahko berljivi in razumljivi obliki prisotna v vsaki knjižnici. Takšna sporočila lahko 

razumemo v smislu želje po večji vključenosti v običajno javno življenje in želje biti del 

običajnega javnega življenja. Predvidevamo, da je dostopne literature za odrasle v 

lahko berljivi obliki za odrasle v mreži javnih knjižnic razmeroma malo, saj je v 

slovenskem jeziku nasploh le malo del dostopnih v lahko berljivi izdaji. Hkrati pa 

lahko zaznamo mrežo javnih knjižnic kot pomemben vir vključevanja v običajno 

življenje. Odhod v knjižnico za osebe z intelektualnimi ovirami in dolgotrajnimi 

poškodbami glave tako ne pomeni izključno načina pridobivanja literature, temveč 

tudi vključevanja v običajno javno kulturno življenje. Pomeni tudi eno redkih 

priložnosti, v kateri ljudje z intelektualnimi ovirami ali trajnimi poškodbami glave 

lahko sodelujejo kot uporabniki storitev povsem enakovredno kot večinska populacija. 

Sekundarni vpliv mreže knjižnic na vsakodnevno življenje ljudi z intelektualnimi 

ovirami ali trajnimi poškodbami glave je enako pomemben in dragocen.  

 

Strokovne delavke, s katerimi smo se pogovarjali med raziskavo, so povedale, da 

možnost naročila zvočnih knjig prek Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije 

poznajo, saj nekateri njihovi uporabniki takšno možnost tudi uporabljajo. Takšnih 

uporabnikov je sicer v različnih zavodih razmeroma malo, saj je možnost dostave knjig 

vezana na članstvo in diagnozo, ki pa sta pogoja, ki jih ne izpolnjujejo vsi uporabniki, ki 



Izvedbeni projekt 

153 
 

bi si takšnega načina izposoje knjig želeli. Možnost dostave knjig imajo tako le tisti 

posamezniki, ki imajo urejen status in ki se pozneje izkažejo za redne bralce, saj branje 

predstavlja eno njihovih glavnih življenjskih aktivnosti. V večini primerov je izposoja z 

dostavo tudi edina knjižnična storitev, ki jo posamezniki, vključeni v knjižnico, ki 

deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, uporabljajo. Preostali 

vprašani, ki možnosti dostave knjig nimajo in hkrati rednega obiska javnih knjižnic, 

poleg uporabe neformalnih mrež najpogosteje priložnostno uporabljajo knjižnico v 

zavodu, v katerega so vključeni, ki pa je po navadi omejena s skopim naborom 

knjižničnih enot. Vprašani navajajo tudi, da drugih društev ali podpornih mrež, ki bi 

jim nudili podporo, razen prostovoljcev, ni.    

 

Ljudje z diagnozo disleksija  

 

Disleksija kot strmo naraščajoča diagnoza je tesno povezana z oviro na področju 

branja. Ker velja prepričanje, da je branje za osebe z diagnozo disleksija predvsem 

nekaj neprijetnega, so še toliko bolj pomembni primerna podpora in spodbuda ter 

dostopno bralno gradivo. Od 16 oseb z disleksijo so tako 4 izjavile, da jim branje 

pomeni breme (M, 17 let;  M, 13 let; M, 23 let; Ž, 21 let).  

 

»Knjige niso zanimive.« (M, 13 let, diagnoza disleksija) 

 »Moj odnos do knjižnic je »strahospoštovanje.« (Ž, 21 let, diagnoza disleksija) 

 

Preostalih 12 oseb pa je izjavilo, da jim branje pomeni veliko, berejo pa predvsem 

strokovna besedila, povezana z delom. Veliko so brali, ko so bili mlajši. To pomeni, da 

»odpor« ni univerzalen in da bi se ga dalo s primerno podporo še zmanjšati.  

 

»Branje je doživetje, občutek dobre knjige je božanski.« (Ž, 23 let, diagnoza disleksija) 

 

Ena od vprašanih je razlikovala tudi med knjižnico in branjem:  

 

»V knjižnico hodim rada, ker mi je všeč prostor, berem pa ne rada, ker imam oviro.« (M, 

23, diagnoza disleksija) 
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Značilen je redkejši stik s knjižnicami, kot je značilno za ljudi s senzornimi ovirami, ki 

uporabljajo elektronski sistem dostopanja, najpogosteje pa so vprašani povedali, da 

uporabljajo šolske knjižnice in knjižnice v lokalnem okolju.  

 

Ljudje z diagnozo gluhoslepi  

Od vseh drugih populacij ljudi, razdeljenih po diagnozah, se je najbolj razlikovala 

skupina ljudi, ki smo jih uvrstili v kategorijo gluhoslepih. Od 12 vprašanih trije 

obiskujejo knjižnico. Med njimi je gluha oseba in dve osebi z ostanki vida, ki 

uporabljata knjižnico ZDSSS (ena bere časopis Rikoss). Ena od njih je povedala, da sicer 

uporablja Knjižnico in fonoteko Minka Skaberne, a raje in pogosteje Knjižnico Otona 

Župančiča, ki je prijaznejša in svetlejša, v njej pa ni neprijetnega vonja.  

Dve osebi sta bili nepismeni, tretja pa slabo pismena. Večina od njih je vključena v 

društvo Dlan, ki ima tečaje opismenjevanja.  

Razlika v primerjavi s preostalimi kategorijami je tudi ta, da le 4 osebe uporabljajo 

računalnik. Med pripomočki so še lupa, ojačevalec zvoka in slušni aparat. Dve od 

vprašanih sta navajali finančne ovire pri pridobitvi sodobnejše opreme. Ena je imela 

možnost, da je pridobila donacijo Lyons kluba za ojačevalec zvoka, druga pa potrebuje 

programsko opremo, ki si je ne more privoščiti.  

Le ena oseba ima tolmača, ki ji ga zagotovi društvo gluhih, med njimi pa je opazna zelo 

velika mera osamljenosti in pomanjkanja podpore od drugih oseb (le dve osebi sta 

omenili pomoč družinskih članov). Kar polovica od njih (6 oseb) živi samih, 3 osebe pa 

niso navedle, s kom živijo.  

Gre za ljudi, ki so zelo prikrajšani na področju branja, sistemsko pa tudi ni urejeno 

vprašanje tolmačev. Ena od oseb je poudarjala, da bi bilo potrebno dodatno 

izobraževanje tolmačev.  

Gre torej za eno od najbolj prikrajšanih družbenih skupin na ekonomski ravni ter ravni 

pridobljene izobrazbe in vsakdanje podpore.  

 

 

 

 

Ljudje v starosti nad 65 let ne glede na diagnozo 
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Posebej smo pogledali ljudi v starosti nad 65 let, ki jih je bilo skoraj 30 % od vseh 

vprašanih (70 oseb od 240), med njimi največ slabovidnih in oseb z diagnozo slep (glej 

tabelo 3, graf 4).  V starosti nad 65 let je tudi največ oseb v ZDSSS, s čimer 

predpostavljamo, da so v društvo vključeni prav zaradi dostopa do knjižnice. Zanimivo 

je, da v starosti nad 65 let nobena druga oseba v izbrani skupini glede na izbrane 

diagnoze ni članica ZDSSS. To znova potrjuje tezo, da se socialno-varstvene storitve 

premalo prepletajo, in da ima v primeru, ko je določena oseba že vključena v določeno 

storitev (VDC, invalidsko društvo, dom starejših občanov ipd.), malo možnosti, da bi ji 

bila ponujena tudi podpora druge podporne storitve. To prav tako potrjuje začetno 

tezo, da specializirana knjižnica v slovenskem prostoru deluje in je dojeta bolj 

kot socialnovarstvena storitev in ne kot javni servis za spodbujanje bralne kulture.  

V starosti na 65 let uporabljajo ljudje elektronski informacijski sistem EIS zelo malo, in 

sicer le slepi (4 od 22 oseb, kar je 18,1 %). V nobeni drugi skupini v starosti nad 65 let 

EIS-a ne uporabljajo.  

Za razliko od skromne uporabe EIS-a pa kar 40 % vseh oseb z diagnozo slep v starosti 

nad 65 let dobiva knjige po pošti (8 oseb od 20). V skupini slabovidnih pa je takšnih 

oseb 10 % (4 od 40 oseb). V nobeni drugi skupini glede na diagnozo pa ljudje po 65. 

letu starosti ne dobivajo te storitve ZDSSS.  

Čeprav se ovire na področju branja s starostjo povečujejo, pa se zdi, da imajo ljudje 

manj podpore, kot bi predpostavljali. Na tem področju bi bilo treba večjo pozornost 

nameniti računalniškemu opismenjevanju in spodbujanju uporabe knjižnic, ne glede 

na to, kakšne socialnovarstvene storitve oseba prejema.   

 

 

Pripomočki, ki jih uporabljajo ljudje s senzornimi ovirami, ovirami na področju 

branja in večkratnimi ovirami  

Od pripomočkov, ki ljudem lajšajo ovire na področju branja, so bili omenjeni:  

− računalnik  

54 oseb (22,6 %) od vseh vprašanih je odgovorilo, da uporabljajo računalnik. Med 

njimi prevladujejo slepi (28 oseb, 42,4 %), sledijo osebe z motnjo avtističnega spektra 

(4 ali 44,4 %), ljudje z disleksijo (5 oseb ali 33,3 %), slabovidni (13 ali 18 %); 

gluhoslepi (2 osebi ali 16,6 %), med drugimi skupinami ljudi pa računalnik ni bil 

omenjen.  

Med osebami z diagnozo slepi se pojavlja najpogosteje:  
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− elektronska lupa (4 osebe), 

− teleskopska očala (3 osebe), 

− predvajalnik mp3 (5 oseb), 

− skener (1 oseba). 

 

Med osebami z diagnozo slabovidni se pojavljajo najpogosteje:  

− elektronska lupa (10 oseb), 

− očala z dioptrijo,  

− teleskopska očala (2 osebi),  

− predvajalniki mp3 (3 osebe). 

 

Omenjeni pa so bili še:  

− skener; 

− diktafon, ki ga uporabljajo kot zapisovanje zapiskov s sestankov;  

− brajeva vrstica;  

− zvočni zaslon in sitem Jaws;  

− ojačevalec zvoka.  

 

 

Podpora ali asistenca drugih oseb  

 

Med asistenco, ki jo ljudje dobijo od drugih, so bili najpogosteje omenjeni svojci 

(mama, mož, žena, sin ali hči, vnukinja), prijatelji (9 primerov), gospodinjska 

pomočnica (1 primer), tolmač (1 primer), ZDSSS in Društvo študentov invalidov. 

Omenjeni so bili tudi prostovoljci, vzgojitelji in terapevti v VDC-jih, ki prinašajo ali 

berejo knjige, zaposleni v domovih za ostarele, ki imajo bralne krožke. Nobena od teh 

oblik podpor se ni pojavljala v izrazitem številu.  

Zanimivo je, da ljudje o tej asistenci niso veliko pripovedovali, kar je zanimiv predmet 

prihodnjih raziskav.  

Podpora drugih oseb je odvisna tudi od tega, s kom človek s senzornimi in drugimi 

ovirami na področju branja deli gospodinjstvo. Zato smo poskušali ugotoviti tudi, ali 

oseba živi sama ali z drugimi člani gospodinjstva. V celotnem vzorcu 240 oseb niso vse 

osebe želele odgovoriti na to vprašanje, od tistih, ki so odgovorile, pa je razmeroma 



Izvedbeni projekt 

157 
 

malo ljudi, ki živijo sami (36 oseb ali 15 %). To je deloma tudi posledica dejstva, da so 

nekateri vprašani uporabniki institucij, kot so domovi za ostarele in VDC-ji.  

Med slepimi je bilo 22,7 % oseb, ki živijo sami (15 oseb od 66), med slabovidnimi pa 

11,1 % (8 oseb od 73). Med preostalimi kategorijami pa je bilo oseb, ki živijo v 

gospodinjstvu sami, zanemarljivo malo (1 oseba v skupini večkratnih ovir; 2 osebi v 

skupini disleksija; 2 osebi med MAS, ljudje s cerebralno paralizo 1 oseba). Velika 

izjema pa so bile osebe z diagnozo gluhoslepih, kjer je kar 50 % (6 oseb od 12) živelo 

samih.  
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1.1.6. Potrebe in želje uporabnikov in potencialnih uporabnikov knjižnice  

 

Potrebe ljudi z različnimi diagnozami, ki so bile zajete v raziskavi, smo razdelili na 

nekaj podpodročij, ki so se izkazala kot najpogostejša ovira pri zadovoljevanju 

potreb po branju. Vsa podpodročja izhajajo neposredno iz potreb uporabnikov. 

Posamezne odgovore smo smiselno grupirali in jim ponekod pridali še citat iz 

intervjuja.  

Seznam potreb je naslednji:  

− na področju elektronskega dostopa,  

− glede elektronskih izboljšav, 

− po računalniškem opismenjevanju,  

− po zvočnih knjigah in gradivih,  

− po večjih črkah v vseh tiskanih bralnih gradivih, 

− po obiskovanju knjižnice in univerzalni dostopnosti,  

− po posredovanju žive pisane besede,  

− učenje brajice, 

− po večjih črkah v vseh tiskanih bralnih gradivih, 

− po finančnih virih.  

 

 

Potrebe na področju elektronskega dostopa  

− Vsaka natisnjena knjiga naj izide tudi v elektronski obliki, naj bo dostopna 

na spletni strani knjižnice v formatu txt, saj je golo besedilo najlažje 

prilagoditi potrebam posameznika (glej Marakeška pogodba). 

»Naredi naj se pogodba z založniki, da tisti dan, ko izide knjiga v založbi, pride v 

roke tudi osebam z oviro vida.«  

 

− Skeniranje in dostopanje do zvočnih knjig in vseh gradiv bi moralo biti 

hitrejše (ne s časovnim zamikom). 

− Boljši dostop do kataloga in takšen katalog, ki bi boljše pokazal zalogo 

knjig. 

− »Pomembno je, da se ne rabiš premikat!« (M, 23 let, študent) 
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»Če človek dobi zvočne zapise in ne samo pdf, mu to omogoča, da lahko človek lahko 

posluša besedilo kjerkoli.« (M, 40 let) 

 

Potrebe glede elektronskih izboljšav 

− uvedba formata DAISY, »ker ne veš, kje si ostal« pri poslušanju na mp3;  

− modernizacija EIS-a, ki ni prilagojen preprostim uporabnikom;  

− »Zdaj so preveč zahtevni korali, predolg postopek, treba si je veliko 

zapomniti.«  

− želja po skenerju, ki besedilo pretvori v word in odstrani slike iz besedila;  

− knjižnice naj bodo opremljene z elektronskimi lupami in računalniki z 

brajevo vrstico ter bralnikom Jaws.   

− »Knjižnica na Ptuju naj bo prilagojena vsaj z enim prilagojenim 

računalnikom!«  

− elektronski portal, ki bi bil tako dobro urejen, da bi se ga lahko lepo listalo.  

 

Potreba po računalniškem opismenjevanju  

Gre za eno najpogosteje izraženih potreb, saj ljudje ne glede na diagnoze in starost 

potrebujejo podporo pri učenju ravnanja z računalniškimi programi.  

− Znanje za uporabo različnih elektronskih naprav  

»Do danes me ni nihče naučil delati z iskalnikom po celotni knjižnici, zato sploh 

nimam informacij, katere moje predlagane knjige so bile sprejete in katere ne. To me 

zelo moti.«  

− potreba po znanju uporabe sintetizatorja govora; 

− potreba po znanju o uporabi tabličnega računalnika (iPad); 

− nov računalnik s potrebnimi dodatki za slepe in sodobnim skenerjem;  

− učenje uporabe računalnika, da lahko uporablja sistem EIS. 

»Že 30 let uporabljam knjižnico za slepe, 8 let uporabljam dostavo na dom in zadnjih 

9 mesecev hodim v knjižnico, da bi nas naučili uporabljati digitalno knjižnico.«  

 

Potrebe po zvočnih knjigah in gradivih  

Poleg računalniškega opismenjevanja je bila ta potreba najpogosteje izražena. 

Ljudje so jo izrazili kot na primer:  

− več posnetkov v zvočni tehniki 

− premalo zvočnega gradiva in branje s tipom je utrujajoče;  
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− več gradiva v zvočni obliki, da ni treba sedeti pri knjigi in brati s tipom.  

Potrebno je več gradiva v elektronski obliki, da se lahko poljubno poveča velikost 

črk: 

− več zvočnega gradiva;  

− večja dostopnost do zvočnih knjig; 

− izboljšati kakovost, zvočne knjige morajo biti bolje prebrane;  

− vsaka zvočna ali elektronska knjiga naj ima povzetek knjige, da olajša 

izbiro.  

 

Potreba po večjih črkah v vseh tiskanih bralnih gradivih in lahkem branju  

Manjše število oseb je poudarilo, da bi morala biti velikost črk kar zakonsko 

določena, saj te postajajo vse manjše. Tudi na tem področju nam v prihodnje lahko 

služijo načela podpisane Marakeške pogodbe.  

 

Potrebe po posredovanju žive pisane besede  

Ena od oseb z okvaro vida je rekla: »Vesela bi bila, če bi bilo več prostovoljcev za 

branje knjig.« 

 

Živeti z zalogami knjig zaradi strahu pred njihovim pomanjkanjem  

Nekaj oseb je pripovedovalo o tem, da si morajo narediti zalogo knjig, saj jih skrbi, 

da bi ostale brez njih.  

Učenje brajice 

Nekaj uporabnikov je izrazilo željo po znanju brajice, poleg senzorno oviranih 

tudi osebe, ki so gluhoslepe.24 

                                                        
24 Raziskava Kodrič Dačič et al. je že leta 2010 ugotovila: »Za najpomembnejša pokazatelja 

dostopnosti splošnih knjižnic slepim in slabovidnim je Ministrstvo za kulturo (MK) opredelilo 

prisotnost gradiva v brajici in zvočnih knjig v fondu knjižnice. Analiza je pokazala, da je 

imelo knjižnično gradivo v brajici oz. vsaj en naslov le 11,3 % knjižnic (7 od 62). Vsaj en 

naslov zvočne knjige je imelo 54,8 % knjižnic (34 od 62). Ministrstvo je zanimalo tudi, ali v 

okviru letnega prirasta knjižničnega gradiva knjižnice nabavljajo tudi knjižnično gradivo v 

invalidom prilagojenim tehnikah (knjige v brajici, zvočne knjige). Problem pridobivanja 

tovrstnega gradiva je, da ne izhaja na način kot drugo gradivo, vseeno pa mora knjižnica, po 
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Potreba po fizični ali okoljski dostopnosti : univerzalna dostopnost 

Slabšanje vida, slepota ali slabovidnost kot medicinska diagnoza nastanejo zaradi 

množice različnih razlogov. V številnih primerih pa je slepota ali slabovidnost 

(okvara vida) le del sestavljene medicinske diagnoze, ki nastane zaradi hkratnega 

pešanja številnih telesnih funkcij bodisi zaradi bolezni bodisi zaradi starosti. S tem 

razlogom je nujno opredeliti širši koncept dostopnosti, ki vključuje kompleksno 

določitev možnih ovir, ki omejujejo fizično dostopnost knjižnice.    

 

 »Dostopne knjižnice vsem gibalno oviranim in slepim. Dobro bi bilo, da bi bile 

police označene z Braillovo pisavo in da bi bile tudi oznake v dvigalih napisane s to 

pisavo.« (M, 41) 

 »Šla bi v knjižnico, da bi imela spremljevalca, ki bi me peljal in vozil z vozičkom.« 

(Ž, 52) 

 »Ja, lažje bi mi bilo, če bi mi iz knjižnice prinesli gradivo na dom, brezplačno in če bi 

si lahko izposodil tud kakšen film ali pa cd, pa bi mi ga tudi prinesli.« (M, 28) 

 »Kot sem že rekel, pomagajo mi prijatelji, največkrat mi oni prinesejo knjigo, jaz jo 

po računalniku zberem, oni pa mi jo dostavijo.« (M, 38) 

 »Da bi imela veliko parkirišč, pomočnike, ki bi pomagali tistim, ki to potrebujejo. 

Svetla, v naravi, prilagojena gibalno oviranim, dostopna z invalidskimi vozički in če 

bi imela wc, kjer bi lahko odraslega človeka negovali – zamenjati pleničko, da bi 

imela dvigalo, da lahko dvigneš odraslega človeka.« (M, 54) 

 »Potujočo knjižnico z rampo za vozičke in spremstvo. Police bi morale biti nizko ali 

pa nekdo zraven, da bi ti pomagal.« (Ž, 42) 

 »Da bi avto prišel do mene in bi si lahko izposodil knjigo. Tako kot je potujoča 

knjižnica, samo jaz ne morem gor, ker sem na vozičku.« (M, 36) 

 »Knjižnica, v katero bi lahko prišel z vozičkom in ki bi imela nizke police. Pa daljši 

rok izposoje.« (M, 39) 

                                                                                                                                                               
ZKnj-1 nabavljati tudi tovrstno gradivo. Analiza je pokazala, da nabavo gradiva v brajici in 

zvočnih knjig izvaja 40,3 % (25 od 62) knjižnic« (2010: 40). 
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 »Naj bo v Novem mestu, velika, da lahko prideš tudi z vozičkom noter, in učitelja, 

da bi me naučil brati.« (Ž, 30) 

 »Naj bo v Novem mestu, da lahko prideš tudi z vozičkom noter in da bi imela 

nizke police.« (Ž, 34) 

 

Fizična dostopnost, kot so jo opredelili vprašani, obsega tudi dostopnost za 

osebe, ki so gibalno ovirane. Kot pomembna področja za zagotovitev dostopnosti 

so izpostavljeni dostopnost za vozičke, dostop z rampo, zagotovitev spremljevalca 

in fizične podpore pri izbiri literature, prilagojeni toaletni prostori in označbe na 

policah v brajici.   

Iz številnih odgovorov anketirancev je razvidno, da knjižnic ne obiskujejo, ker do 

njih ne morejo dostopati. V večini primerov so knjižnice ljudem z intelektualnimi 

ovirami ali trajnimi poškodbami glave nedostopne zaradi omejitev lastne fizične 

mobilnosti. Anketiranci poročajo, da bodisi za obisk knjižnice potrebujejo 

spremljevalca, saj je njihova lastna mobilnost zaradi ovire močno okrnjena, bodisi 

je potrebna pot do lokalne knjižnice predolga (znova zaradi zmanjšane 

mobilnosti), zaradi česar obisk knjižnice ni na prioritetnem seznamu 

vsakodnevnih dejavnosti. O željah, kakšna naj bi bila knjižnica, so anketiranci 

povedali:  

  

 »Knjižnica mora biti v lokalnem okolju, prijazna mora biti vsem. V knjižnici mora 

biti dostopen nekdo, ki te bo spremljal.« (Ž, 45) 

 »Dostop mora biti za gibalno ovirane in slepe, police označene z Brailovo pisavo v 

višini, ki jo lahko bere tudi oseba na vozičku. Enako tudi oznake v dvigalih.« (M, 34) 

 »Imeti mora veliko parkirišče in pomočnike, ki so na voljo tistim, ki to potrebujejo. 

Svetla in prilagojena gibalno oviranim. Na stranišču naj bo tudi previjalna miza za 

odraslo osebo.« (M, 42) 

 »Knjižnica naj bo prijazna za populacijo, vendar takšna kot je navadna. Poleg 

stopnic mora imeti tudi klančino in dvigalo.« (M, 26) 

 

V skoraj vseh odgovorih, ki so jih podali ljudje z intelektualnimi ovirami ali 

trajnimi poškodbami glave, je mogoče zaslediti težnjo po knjižnici, ki bi bila tudi 

arhitekturno dostopna ljudem, ki so na vozičku. Poleg poudarjene nujnosti dvigal 
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in klančin številni anketiranci poudarjajo tudi, da je dobrodošla ali celo nujna tudi 

podpora pri samem obisku v knjižnici. Podpora osebja v knjižnici pa bi morala po 

navajanju anketirancev obsegati predvsem pomoč pri vsebinski izbiri knjig, fizično 

podporo pri izposoji in naboru knjig ter mobilnostjo po knjižnici. Zanimiv je tudi 

odgovor enega od anketirancev, ki navaja potrebo po prostoru, kjer bi lahko 

negovali tudi odraslo osebo. Odgovor jasno pokaže, da je treba koncept knjižnice, 

namenjene slepim in slabovidnim ter osebam z oviro na področju branja, razumeti 

kompleksno tudi na področju dostopnosti. Z dostopnostjo prostora in oblikovanja 

se ukvarja koncept univerzalnega oblikovanja, ki se zavzema za oblikovanje in 

arhitekturno načrtovanje, ki poleg estetske vrednosti omogoča uporabo izdelkov 

in prostorov širokemu naboru potencialnih uporabnikov. Kot posebne kategorije 

koncept univerzalnega oblikovanja omenja skupino ljudi z gibalnimi ovirami ter 

skupino, starejših od 65 let. Okvara vida se pri posameznikih pojavi zaradi 

različnih dejavnikov. Populacija slepih in slabovidnih pa še v nekoliko večji meri 

kot po navadi obsega ljudi z različnimi ovirami in starejše od 65 let. S tem 

namenom koncept univerzalnega oblikovanja vsebuje naslednja priporočila za 

oblikovanje dostopnih prostorov: vhodi v pritličju brez stopnic ali pragov; gladke 

talne površine, ki ne nudijo upora pri vožnji z vozički; nedrseče talne površine; 

široka vhodna vrata in široki hodniki, ki omogočajo posamezniku na vozičku, da 

voziček obrne; dostopnost vseh funkcionalnih elementov; vrata, ki jih je mogoče 

enostavno odpreti le z eno roko; komponente za uporabo, pri katerih ni potrebna 

velika fizična moč; velika ploščata stikala; gumbi in stikala, ki jih je mogoče 

razločiti na otip; svetli prostori, še posebej dobra osvetlitev na delovnih 

površinah; uporaba simbolov kot sredstva komunikacije; oznake, ki uporabljajo 

visokokontrastne barve; navodila, ki so dostopna tako vizualno kot glasovno; velik 

format oznak, simbolov, napisov. Iz odgovorov respondentov pa je razvidno tudi, 

da je dodaten pomemben element univerzalnega oblikovanja tudi zaposlena oseba 

sama, ki premosti še individualne dodatne ovire, ki v načrtovanju prostora niso 

bile upoštevane.  

V odgovorih respondentov se poleg odgovorov, da so knjižnice v krajih že sedaj na 

primernih mestih in odgovorov, kjer si respondenti želijo, da bi bile knjižnice še 

nekoliko bližje njihovemu kraju bivanja, pojavlja tudi želja po tem, da bi knjižnica 

prihajala k njim v obliki potujoče knjižnice. Številni respondenti poznajo koncept 

potujoče knjižnice. Tisti, ki za mobilnost uporabljajo voziček, poročajo tudi, da 
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takšne knjižnice ne morejo uporabljati, saj je takšna knjižnica za ljudi na vozičkih 

nedostopna. Pogosto pa so vprašani pripovedovali tudi o tem, da bi si želeli, da bi 

jim izbrane knjige kar dostavili (»Najraje bi, da bi izbral kar preko računalnika, 

potem bi mi pa knjige pripeljali.« M, 34). Nekateri respondenti se poštne dostave, 

predvsem zvočnih, knjig že poslužujejo s pomočjo storitve, ki jo zagotavlja Zveza 

društev slepih in slabovidnih Slovenije. Številni respondenti vrednotijo možnost 

dostave knjig kot pozitivno in za njih uporabno možnost. Številni respondenti do 

knjig že sedaj dostopajo na takšen način preko lastnih neformalnih mrež. 

Poročajo, da jim knjige prinesejo sodelavci, zaposleni, sorodniki ali prijatelji. V 

večini primerov pa je takšen način dostopanja do literature edini možen način na 

katerega lahko dostopajo do knjig in revij. V večini primerov respondentom tudi 

časopise in knjige prinese nekdo drug, berejo jih priložnostno, ali pa prebirajo 

časopisje in revije, ki so brezplačno dostopni. V nekaterih primerih, kot eno izmed 

poglavitnih ovir dostopa do dnevnega časopisja in revij navajajo tudi ekonomski 

položaj.  

Ena pomembnejših izjav enega izmed vprašanih v raziskavi je tudi želja po tem, da 

bi bila knjižnica, takšna, kot je običajna knjižnica. Izjavo lahko interpretiramo kot 

težnjo po vključevanju v običajno življenje. Dvotirni sistem s katerim se ljudje z 

različnimi ovirami srečujejo v Sloveniji za posameznika pomeni odmik od 

običajnega, o čemer govori tudi navedena izjava. Knjižnica se mora tako kljub 

zagotavljanju dostopnosti vsem skupinam ljudi kot javni prostor, umeščati v 

običajno življenjsko okolje in predstavljati skupen javni prostor.  

Vprašani kot eno izmed poglavitnih želja navajajo tudi širok izbor literature. 

Ljudje z intelektualnimi ovirami in trajnimi poškodbami glave, kljub Konvenciji o 

pravicah invalidov25, ki jim zagotavlja dostopnost informacij v primernih oblikah z 

vpeljavo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter sistemov vključno 

z internetom, še vedno izkušajo pomanjkanje dostopnih informacij. Kot 

pomemben način dostopanja do informacij pa je potrebno upoštevati tudi fizično 

dostopnost.  

Dostopnost knjižnice in informacij, tudi v obliki lahkega branja dostopnega v 

obliki primerni za slepe in slabovidne, je eno izmed temeljnih načel Konvencije o 

                                                        
25  

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_o

_pravicah_invalidov.pdf (Dostopno 22. 10. 2013) 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_o_pravicah_invalidov.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/konvencija_o_pravicah_invalidov.pdf
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pravicah invalidov, katere opcijski protokol je podpisala tudi Slovenija. S tem 

namenom je potrebno narediti vse, kar je v moči pristojnih institucij, da se 

zagotovi dostopnost tudi za ljudi, ki v svojem življenju poleg senzorne ovire 

izkušajo tudi gibalne in intelektualne ovire.  

Potrebe po finančnih virih 

Čeprav tema finančnih ovir ni bila predmet vprašanika, pa se je pokazala kot ena 

izmed problemov, ki ljudem omejujejo dostop do branja.  

»Zbiram denar za Daisy predvajalnik, ki stane 450 evrov.«  

 

 

Želje potencialnih uporabnic in uporabnikov knjižnice  

V socialnih znanosti obstajajo številne razprave o tem, ali so potrebe in želje ljudi 

nekaj kar je konceptualno enako ali različno. Raziskava je ugotovila, da obstaja 

močno prekrivanje izraženih potreb in želja, vseeno pa smo mnenja, da je 

konceptualno pogovor o željah pomemben in lahko dodatno pojasni tematiko 

potreb. Če se zdijo potrebe paviloma vezane na oviro (okvaro, manko), pa so želje 

splošnejše in so bolj vezane na univerzalne človekove potrebe.  

Ko gre za analizo želja, je mogoče temeljne želje oseb reformulirati v analitično 

kategorijo dostopnosti.  

Dostopnost smo razdelili na: 

− fizično dostopnost in prilagoditev prostorov, 

− elektronsko, 

− komunikacijsko, 

− dostop do knjižničnega gradiva 

− časovno,  

− dostopnost do univerzalnega oblikovanja in širše poslanstvo knjižnice, 

− dostopnost do tehničnih in tehnoloških rešitev, ki naj povečajo dostopnost, 

− dostopnost do poštnih storitev, ki naj ohranjajo in povečujejo dostopnost. 

 

Nadalje so uporabniki izražali želje v zvezi z širšim poslanstvom knjižnice, 

razmišljali o povezavah med knjižnicami in drugimi institucijami. Uporabniki so 

svoje želje oblikovali predvsem v odnosu do ponudbe in storitev, ki jih poznajo in 

že uporabljajo. Zato so svoje želje oblikovali predvsem v odnosu do obstoječe 
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knjižnice Minka Skaberne in v odnosu do splošnih knjižnic. Ob tem so izražali želje 

v zvezi s tem, kako izboljšati obstoječo specializirano knjižnico Minka Skaberne.  

 

DOSTOPNOST  

Fizična dostopnost in prilagoditev prostorov  

− dostopnost z mestnim avtobusom; 

− blizu avtobusa in parkirišča; 

− od avtobusne postaje in parkirišča naj v knjižnico vodijo specifične oznake;  

− klančina: »Slepi so tudi gibalno ovirani, bi morala biti klančina, dvigalo.«;  

− dvigalo; 

− stopnice s kontrastnimi progami;  

− taktilne oznake po podu;  

− prostornost prostora (dovolj prostora za vozičke) in ograja, ki vodi po 

knjižnici;  

− manjši prostori, ker veliki ovirajo orientacijo;  

− nizke knjižne police;  

− brez preprog; 

− pomen svetlobe v prostorih;  

− povsod oznake v brajici : dvigalo, stopnice;  

− police s knjigami opremljene z napisi v brajici in povečanem tisku; 

− ponudba povečeval/lup v vsaki knjižnici; 

− prostor za pse vodnike.  

 

Elektronska dostopnost  

− Enostavno in v celoti dostopno dostopanje prek interneta (»Ni važno, kje bo 

knjižnica, samo da bo elektronsko dostopna.«) 

− seznam literatura ima spletni strani knjižnice;  

− izpis vsebine knjige »Možnost krajšega zapisa vsebine knjige, da približno 

veš, kaj vzameš iz knjižnice;«  

− naročanje po telefonu;  

− izboljšan EIS26; 

− pošiljanje literature na spletu;  

                                                        
26 Naj spomnimo, da je raziskava Kodrič Dačić et al. (2010) že tedaj opozarjala, da EIS 

uporablja manj kot 300 uporabnikov.  
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− Daisy format »da bi se lažje premikala po straneh in poglavjih«; 

− odddaljen dostop naj bo omogočen z aplikacija za androide, iPhone. 

 

Komunikacijska dostopnost  

− Dobra usposobljenost osebja, ki pozna potrebe slepih in oseb z drugimi 

ovirami;   

− spremljevalci za osebe, ki so prvič v knjižnici;  

− prijaznost;  

− svetovanje osebja;  

− pomoč pri iskanju želene knjige;  

− osebje daje pomoč pri delu z računalnikom;  

− po telefonu ali po elektronski pošti, kjer se lahko rezervira gradivo vnaprej.  

 

Dostop do knjižničnega gradiva  

− široka izbira literature, več aktualnih knjig; 

− zvočni dostop do vsake izdane knjige;  

− večje število izvodov na knjigo; 

− možnost dostopanja do knjižnih polic;  

− zmanjšanje čakanja/hitrejši dostop/hitrejše kroženje literature;  

− knjige z večjo pisavo;  

− več knjig v brajici;  

− lahko branje. 

 

Časovna dostopnost  

− takojšnji dostop do elektronskega izvoda knjige,  

− ažurne novice. 

 

Dostop po načelu univerzalnost sistema in univerzalnega oblikovanja  

Knjižnica za vse populacije (starejši, ljudje na vozičkih);  

»Knjižnica bi morala biti dostopna čim širšemu krogu uporabnikov.«  

 

»Želim, da bi bile založbe bolj fleksibilne glede avtorskih pravic, kar bi zmanjšalo 

ovire pri dostopanju do gradiva; predvsem glede učbenikov in delovnih zvezkov.« 
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»Želim si dostop do vse literature, ki jo imajo videči in prilagojena v elektronsko 

obliko ali zvočni zapis.«   

Knjižnica naj bo del celotnega sistema knjižnic kot javni servis. 

Potujoča knjižnica  

»Imeti moramo dostop do katerekoli knjižnice v Sloveniji«  

− Razširitev avtorskih pravic na zvočne knjige; 

− lokalne knjižnice naj bodo enako dostopne;  

− knjižnica dostopna za vse;  

− dostopna bi morala biti za vse, ne samo za slepe;  

− na voljo tudi tistim, ki niso včlanjeni v društvo;  

− dostopanje prek spleta, lokacija zato ni pomembna.  

 

Tehnološka dostopnost  

− Vsak naj bi imel digitalni dostop, da se prijavi, sname in posluša knjigo.  

− Dostopnost prek interneta čim bolj enostaven za uporabo (»Dostop do 

knjižnice z domačega računalnika.«). 

− Katalogi gradiva v brajevi pisavi in zvočni obliki.  

− Interaktivni vodnik kot kakšni terminali, kjer človek dobi vse informacije o 

gradivu, kar bi nadomestilo knjižničarje.  

− Knjižnica naj bo zvočna.  

− Elektronski zapis vseh pisanih gradiv.  

− Elektronski bralniki za vse, ki bodo sčasoma tudi zvočni.   

− Da bi se dalo knjigo najprej preizkusiti že v knjižnici.  

− Uvedba sistema DAISY.  

− Možnost skeniranja šifre knjige, ki bi se nato lažje našla v knjižnici.  

− Brezplačna oz. cenovno ugodna ponudba preoblikovanja tiskanega besedila 

v elektronsko: knjižnici bi poslal revijo, ta bi jo skenirala, popravila in mi 

poslala nazaj. 

− Avdio knjige z boljšo kvaliteto bralcev, kot je trenutno.  

 

Poštne storitve  

− Ohranjanje poštnih storitev: pošiljanje gradiva po pošti  
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Širša izobraževalna funkcija knjižnice  

− Organiziranje srečanja z avtorji knjig v knjižnici, da se omogoči osebni stik 

z ustvarjalci.  

− Literarni večeri in okrogle mize z gosti, potopisna predavanja. 

− Knjižnica kot kulturno središče slepih in slabovidnih.  

− Kulturni dogodki, gledališke predstave.  

− Večeri pravljic.  

− Živo branje knjig.  

− Bralni krožki. 

− Tečaji za usposabljanje z računalnikom.  

 

Kot je bilo že omenjeno, so se vprašani večkrat osredotočili na tisto, kar v 

sedanjem sistemu poznajo, vendar se jim ne zdi dovolj zadovoljivo. Zato je bilo več 

odgovorov povezanih s sedanjimi funkcijami Knjižnice Minke Skaberne. Ljudje si 

še naprej želijo distribucijo knjig po navadni pošti, digitalno dostopnost od doma 

in mnogo ljudi je izrazilo zadovoljstvo z osebjem v knjižnici. Med želenimi 

izboljšavami pa so navedli:   

− povečanje obsega obstoječega gradiva: širša izbira literature in večje 

število izvodov;  

− več otroške literature, taktilne knjige; 

− novi natisi v brajici;  

− več zaposlenih knjižničarjev/-k, (znali povedati vsebino gradiva, ti 

svetovati; da ne bi bilo treba toliko čakati); 

− povečanje obsega zvočnih knjig;  

− izboljšanje kakovosti branja zvočnih knjig (boljša usposobljenost bralcev in 

bralk, ki berejo knjige).  

»Če bo knjižnica tudi za druge osebe z ovirami, se mora branje dvigniti na bolj 

profesionalno raven.«  

− Da ne bi bila podobna skladišču, ampak da bi bilo več prostora.  

− Da ne bi bilo zatohlo, ampak prijetno. 

− Enostavnejši dostop do EIS-a in natančnejši program.  

»Vseeno naj bi bil EIS pri navajanju naslovov knjig in avtorjev natančnejši, saj se med 

brskanjem najde veliko napak, ki mnogokrat otežujejo iskanje točno določene knjige. 

Te napake se lahko popravi že sedaj in ne pri novi knjižnici.« 
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− Obnovitev starega gradiva (oguljene, uničeni trakovi in DVD).  

− Naj bodo boljše škatle za CD-je, ker se hitro zlomijo in potem lepijo.  

− Večja ažurnost pri pretvarjanju knjig v zvočni zapis. 

− Več izbora poljudno znanstvene literature na področju zdravja in 

psihologije.  

 

 

Raziskava je hkrati s specializirano knjižnico pokazala, da ljudje uporabljajo tudi 

številne druge knjižnice. Izkušnje s splošnimi knjižnicami so praviloma zelo 

dobre. Največ kritik je bilo na Univerzo v Ljubljani, ki še ni začela skrbeti za 

študijsko literaturo študentov z različnimi ovirami. Raziskava je tudi pokazala, da 

si nekateri ljudje izrecno želijo boljši dostop do splošnih knjižnic.  

  

Sklep 

 

Branje je pomembna dejavnost med ljudmi z različnimi ovirami, med njimi izstopajo 

ljudje z okvaro vida. To je najverjetneje povezano z dolgo kulturo specializirane 

knjižnice in fonoteke ZDSSS, ki je na voljo slepim in slabovidnim, ki pa je druge 

skupine ljudi z različnimi diagnozami ne morejo uporabljati, sami pa nimajo 

primerljivega podpornega sistema. Verjetno je pomen branja med slepimi in 

slabovidnimi povezan tudi z dolgo kulturo konstrukcije slepih kot posebno 

inteligentnih in se je bralna kultura bolj spodbujala med ljudmi s senzornimi ovirami 

kot med ljudmi z drugimi ovirami.  

 

Raziskava je pokazala, da obstaja povezava med branjem in ovirami: več, ko ima 

človek ovir, manj bere. Če se je nekoč predpostavljalo, da je glavni razlog tega 

nezanimanje za branje, danes ugotavljamo, da doživljajo ljudje z različnimi ovirami 

socialne omejitve na področju branja (predpostavka, da ljudje z ovirami ne 

potrebujejo knjižnic). Dejanske telesne in intelektualne ovire ne moremo ločiti od 

družbenih predstav o določenih skupinah ljudi z določenimi diagnozami, ki so 

zgodovinsko za razliko od ljudi z okvaro vida dobile manj podpore, ko je šlo za 

spodbujanje bralne kulture. Institucije imajo danes redko prilagojene spletne strani, 

kamor bi lahko brez ovir dostopali ljudje z ovirami. V navadnih knjižnicah je premalo 



Izvedbeni projekt 

171 
 

prilagojenega gradiva. Ljudje se počutijo prikrajšani, ker berejo knjige in časopise z 

zamikom. Bralna kultura je odvisna od podpornih sistemov na tem področju, kar 

pomeni, da bi za ljudi z različnimi diagnozami morali zagotoviti več podpore na 

področju branja. Pričakujemo, da bo Marakeška pogodba naredila korak k temu. 

 

Več pozornosti je treba nameniti medsebojnemu sodelovanju različnih podpornih 

sistemov med seboj v primeru, ko je človek že vpet v določen socialnovarstveni sistem. 

Pri nekaterih sodelujočih so se pokazali ekonomski razlogi, ki jim onemogočajo nakup 

pripomočka, ki bi jim olajšalo branje, zato bi bilo treba narediti oceno potreb na tem 

področju. Pri nekaterih je velika ovira računalniška nepismenost, ki bi jo bilo treba 

okrepiti. Nekateri odgovori pa so pokazali, da je še vedno prisotna slaba obveščenost o 

tem, kaj obstaja kot ponudba za osebe na področju ovir branja, saj je ponudba 

večinoma namenjena le tistim z odločbo o okvari vida, ki pomeni strukturno oviro na 

tem področju.  

 

Odgovori so tudi pokazali, da so ljudje, ki dostopajo do splošnh knjižnic, z njimi 

praviloma zelo zadovoljni in da po Sloveniji obstaja kar nekaj knjižnic, ki so dostopne 

in senzibilizirane za potrebe ljudi z ovirami. Ljudje so večinoma zelo zadovoljni tudi s 

specializirano knjižnico in fonoteko za slepe in slabovidne, našteli pa so tudi številne 

predloge za izboljšave. Pokazalo se je, da ljudje, ki imajo več možnosti izibire (mlajši 

ljudje), raje izberejo knjižnico v lokalnem okolju, ali knjižnico, ki jim je prostorsko všeč 

kot pa specializirano knjižnico.  

 

Nobeden od zgoraj navedenih odgovor ni statistično prevladujoč. Odgovori kažejo na 

raznovrstne sloge bralne kulture in stike s knjižnicami ter dokazujejo, da je potrebna 

večja občutljivost za individualne potrebe uporabnikov in potencialnih 

uporabnikov.  

 

Z novimi znanstvenimi spoznanji, razvojem novih tehnologij in vse daljšo življenjsko 

dobo se spreminjajo tudi potrebe ljudi in razumevanje potreb na področju branja. Na 

to kaže tudi sprejeta Marakeška pogodba. V Sloveniji se je treba odmakniti od 

medicinskega modela specializirane knjižnice za slepe in slabovidne ter zagotoviti: 

a.) da v specializirani knjižnici potrebe po branju zadovoljujejo ljudje z različnimi 

ovirami, ne zgolj osebe z okvaro vida; b.) da nastane več knjižnic z univerzalnim 
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oblikovanjem, ki bodo ponujale ustrezne storitve za vse ljudi; c.) da se implementirajo 

načela Marakeške pogodbe, ki jo je podpisala tudi Slovenija.  
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