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1 Uvod 
 
Knjižnični program Prostor knjižnice za slepe in slabovidne je študija 
zmogljivosti obstoječega prostora knjižnice Zveze društev slepih in slabovidnih 
Slovenije (ZDSSS), ki omogoča oceniti vpliv prostorskih pogojev na dejavnost 
knjižnice in podati načrt potrebne velikosti knjižničnih prostorov za delovanje te 
knjižnice kot osrednje knjižnice za slepe in slabovidne v Sloveniji. Knjižnični 
program za prostorsko ureditev knjižnice predvideva povečanje knjižničnega 
prostora za posodobitev delovanja knjižnice in povečanje dostopnosti 
knjižničnih storitev. Za realizacijo predlaganega načrta prostorske ureditve 
priporočamo pripravo izvedbenega načrta s podrobnejšo razporeditvijo 
prostora po namembnosti, opreme v njem in z opredeljenimi površinami za 
posamezne namenske sklope, in sicer potem ko bo opravljena analiza potreb 
potencialnih uporabnikov in bodo dogovorjene storitve osrednje knjižnice za 
slepe in slabovidne. Izvedbeni načrt lahko prinese manjše popravke 
obstoječega programa.   

 
Načrtovan prostor knjižnice za slepe in slabovidne naj bi omogočil izvajanje 
knjižničnega programa osnovne splošne dostopnosti kulturnih dobrin, 
permanentnega razvijanja informacijske pismenosti in vseživljenjskega 
izobraževanja za slepe in slabovidne prebivalce Slovenije.  
 
Uveljavljanje enakosti v zadovoljevanju potreb po storitvah za informiranje, 
izobraževanje, raziskovanje, umetniško in kulturno doživetje, tako pri slepih in 
slabovidnih kot pri posameznikih z motnjami vida oziroma branja, zahteva 
posodobitev knjižnične dejavnosti in razvoj informacijske kulture, ki se kaže v 
sposobnosti posameznika, da redno uporablja knjižnično gradivo knjižnic in 
njihove storitve za različne namene in da sprejema sporočila v različnih oblikah.   
 
Pri oblikovanju programa knjižnične dejavnosti in zanjo potrebnega prostora 
izhajamo iz potreb okolja in iz formalnih določil za splošno dostopnost 
knjižnične dejavnosti (predpisi s področja knjižničarstva pa tudi Zakon o 
izenačevanju možnosti invalidov, Ur. l. RS 2010, št. 94), priporočil standardov 
za splošne knjižnice ter mednarodnih priporočil za organizacijo knjižnične 
dejavnosti za slepe in slabovidne. Pri tem upoštevamo izsledke in priporočila 
študije Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v 
sistemu knjižnic (Kodrič-Dačić et al.), Ljubljana: Narodna in univerzitetna 
knjižnica 2010, prihodnje sodelovanje osrednje knjižnice za slepe in slabovidne 
s knjižnicami v sistemu javnih knjižnic, in sicer pri načrtovanju programov dela, 
vrednotenju in razvoju storitev, gradnji knjižnične zbirke, medknjižnični izposoji, 
koordinaciji in dostopnosti storitev za posebne skupine uporabnikov z motnjami 
branja oziroma vida, pri izmenjavi izkušenj, znanja, prireditev in razvijanju 
informacijskega opismenjevanja.  
 
Prostorske zmogljivosti so ocenjene tudi na osnovi podatkov o knjižnici ZDSSS, 
ki so jih posredovali njeni zaposleni. Načrtovanje je usmerjala vizija možnosti 
prilagajanja ureditve prostora za uveljavljanje prihodnjih sprememb v 
dostopnosti in organizaciji knjižničnega gradiva in knjižničnih storitev. 
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2 Namen knjižnice ZDSSS 
 
Knjižnica uveljavlja pravico slepih in slabovidnih ter prebivalcev z motnjami 
vida, branja do dostopnosti in uporabe informacij, knjižničnega gradiva in 
storitev za uresničevanje njihovih potreb po informiranju, izobraževanju, 
raziskovanju in kulturnem doživetju, in sicer z delovanjem v knjižničnem 
sistemu na področjih: 
 

− dostopnosti in uporabe knjižničnih storitev: neposredna in posredna 
uporaba osnovnih storitev iz 3. člena Uredbe o osnovnih storitvah 
knjižnic (Ur. l. RS 2003, št. 29);  

 
− produkcijske, založniške dejavnosti: zagotavljanje primernega izbora 

vsebine, vrst, oblik in števila knjižničnega gradiva;  
 
− izposoje, distribucije knjižničnega gradiva v fizični in elektronski obliki: 

organizirano razpošiljanje knjižničnega gradiva članom knjižnice in 
njegovo razdeljevanje (tudi medknjižnična izposoja, premične zbirke 
ipd.) v mreži društev za slepe in slabovidne (9 društev), splošnih knjižnic 
(s koordinacijsko vlogo osrednjih območnih knjižnic pri vključevanju 
uporabnikov z motnjami vida oziroma branja, tudi povezava z domovi za 
starejše občane in z društvi za disleksijo, v sistem javnih knjižnic), tudi 
bibliobusov, šolskih in visokošolskih in specialnih knjižnic; 

 
− izobraževanja uporabnikov za uporabo sodobne tehnologije in oblik 

knjižničnega gradiva;  
 
− izobraževalne, razvojne in svetovalne dejavnosti: zagotavljanje 

dostopnosti strokovnega gradiva o motnjah vizualne zaznave, oblikah 
komunikacije, organizaciji in izvajanju knjižničnih storitev, razvijanje 
sodobnih storitev in ozaveščanje in izobraževanje ter svetovanje za 
uveljavljanje splošne dostopnosti knjižničnih storitev za prebivalce s 
posebnimi potrebami.  
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2.1.1 Slepi in slabovidni prebivalci Slovenije in njihove potrebe  
 
Študija Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v 
sistemu knjižnic z več preglednicami nakazuje značilnost potreb slepih in 
slabovidnih prebivalcev po knjižničnem gradivu za uresničevanju njihovih 
potreb po informiranju, izobraževanju in kulturi v ožjem pomenu besede. Število 
članov društva za slepe in slabovidne (4.021 izstopajočih potencialnih 
uporabnikov knjižnice) načrtovalce nabavne politike knjižničnega gradiva 
opozarja, da ponudbo števila knjižničnega gradiva, ki je tudi pomemben del 
načrtovanja prostorskih zmogljivosti knjižnice, najprej opredeljujejo naslovi. 
Knjižnica z njimi zagotavlja za vse potencialne uporabnike, ne glede na njihovo 
starost, izobrazbo, zaposlitev in motnjo vizualnega zaznavanja, primerno 
pestrost vsebine za zadovoljevanje omenjenih potreb. Isti naslovi del se 
pojavljajo večkrat tudi v več oblikah knjižničnega gradiva, ne pa vselej v 
enakem številu izvodov. Na število izvodov posameznega naslova knjižničnega 
gradiva vplivajo, poleg potreb potencialnih uporabnikov, njihove zmožnosti, 
tehnološka in komunikacijska opremljenost posameznikov in knjižnic za 
uporabo določenih oblik knjižničnega gradiva, a tudi organizacija distribucije 
knjižničnega gradiva v mreži društev in v sistemu javnih knjižnic in hitrost 
razvoja sodobnih oblik dostopnosti prilagojenih elektronskih virov in 
izobraževanja uporabnikov za njihovo uporabo.  
 

Med potencialne uporabnike knjižničnih storitev za slepe in slabovidne pa 
študija poleg registriranih potencialnih uporabnikov prišteva še druge 
uporabnike z motnjami branja, npr. dislektike, starejše občane s pešanjem vida. 
Tako knjižnični program in načrtovanje zanj potrebnega prostora po projekciji 
študije upošteva 10.000 potencialnih uporabnikov knjižničnih storitev. Ta 
prostor pa bo zmogel zadovoljevati potrebe tudi večjega števila uporabnikov, ki 
se bo povečevalo še zlasti na račun starejše populacije. 
 
Uporabniki so različni po potrebah: informiranje, učenje, raziskovanje, kultura, 
sprostitev, druženje in po motnjah mobilnosti, zaznavnih zmožnosti, razvojnih 
zmožnostih in po vsebinski zahtevnosti sporočil. Nastopajo kot posameznik ali 
skupina, ki potrebuje za uporabo knjižničnega gradiva in storitev osebni prostor, 
prostor zasebnosti in socialno interakcijo.  
 
Te posebnosti se prepoznavajo tudi v vseh elementih organizacije knjižnične 
dejavnosti, ki značilno zaznamujejo velikost in ureditev fizičnega kot virtualnega 
prostora: 
 

o Knjižnična zbirka  
o Delovni procesi  
o Ureditev knjižnične zbirke  

 
o Knjižnične storitve  
o Dostopnost in uporaba storitev  
o Knjižnični delavci  
o Knjižnična oprema  
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Za učinkovito in gospodarno delovanje knjižnice predvidevajo strokovna 
priporočila za organizacijo knjižnice usklajene pogoje za delovanje vseh 
elementov, med katerimi je tudi potrebna površina prostora. 
 
 

3 Obstoječe prostorske zmogljivosti za knjižnično dejavnost 
slepih in slabovidnih  

 
Podatki o stanju knjižnične zbirke se po posameznih odstavkih tega poglavja 
lahko nekoliko razlikujejo zaradi različnega zajemanja podatkov. Razlike pa ne 
vplivajo značilno na rezultate analize stanja, ki usmerjajo načrtovanje novega 
prostora.  
  

3.1 Zmogljivost knjižnic za slepe in slabovidne  

 
Preglednica 1: Knjižnici za slepe in slabovidne v Ljubljani, 2009  
 

 Značilnosti knjižnic 
Knjižnica in fonoteka 
Minka Skaberne 
(ZDSSS)  

Knjižnica Zavoda za 
slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana 
(ZSSML)  

Tip knjižnice specialna knjižnica šolska knjižnica 

Št. zaposlenih (za knjižnične 

storitve) 
2 0,5 

Št. zaposlenih z ustrezno 

izobrazbo 
0 0 

Člani knjižnice 

 

Izposoja knjižničnega gradiva 

1.528  

48.259 
57 

Potencialni uporabniki 

 

4.021 

 
83 

Knjižnična zbirka – skupaj 
Naslovi       Izvodi    

9018         13.322 
12.923          - 

Knjižnična zbirka – knjige 1.102         1.102 11.575          - 

Knjižnična zbirka – serijske 

publikacije 
6             - 45             -  

Knjižnična zbirka – neknjižno 

gradivo 
7.910         12.220 1.303           - 

(Vir: Vzpostavitev …, 2010) 
 
V knjižnicah, ki imata evidentiranih 4.104 potencialnih uporabnikov, je 
včlanjenih 38,62 % slepih in slabovidnih prebivalcev. V nadaljevanju bomo 
podrobneje analizirali knjižnico ZDSSS, ki znotraj svoje posebne splošne 
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namenske naravnanosti vključuje uporabnike brez omejitev kot so npr. starost, 
status, s čimer so značilno zaznamovani podatki šolske knjižnice.      
 

3.2 Zmogljivost knjižnice ZDSSS 

3.2.1 Knjižnična zbirka knjižnice  
a) Leposlovno monografsko gradivo: 

 1.794 naslovov v zvočnem zapisu na magnetofonskih trakovih, 

 2.548 naslovov v zvočnem zapisu na kasetah,  

 1.000 naslovov v brajici,  

 454 naslovov v računalniškem brajevem zapisu,  

 585 naslovov v zvočnem zapisu na CD-jih (v normal in mp3-formatu),  

 910 naslovov zvočnih knjig, presnetih s kaset na CD v mp3-formatu.  
 

b) Strokovno monografsko gradivo in učbeniki: 

 1.000 naslovov v zvočnem zapisu na kasetah,  

 266 naslovov v zvočnem zapisu na CD-jih,  

 102 naslova v brajici, 

 103 naslove v računalniškem brajevem zapisu. 
 
IFLA smernice za delo knjižnic opozarjajo (Kavanagh in Christensen Sköld, 
2010), da se knjižnična zbirka knjižnic za slepe in slabovidne razlikuje od zbirk 
splošnih knjižnic. Slepi in slabovidni uporabniki so dobri bralci, preberejo 2-krat 
več kot uporabniki splošnih knjižnic, zato se knjižnična zbirka opredeljuje z 
drugačnimi standardi, kot se uporabljajo za načrtovanje knjižničnih zbirk v 
splošnih knjižnicah: merilo uspešnosti knjižnične zbirke določajo najprej naslovi 
in oblika njihove pojavnosti. Temu priporočilu ustreza tudi nabavna politika 
knjižnice ZDSSS, kjer se naslov pojavlja v 1,5 izvodov; več izvodov na naslov 
pa imajo predvsem zvočne knjige. Dostopnost zvočnih knjig je v porastu. 
Tehnologija postopoma posodablja obliko zapisa zvočnih knjig, vse bolj pa se 
uveljavljajo tudi sistemi za digitalen dostop do informacij.   
  
Člani so dobri uporabniki knjižnice. Tako si je vsak od 1.528 članov knjižnice 
ZDSSS v letu 2009 izposodil 31,6 enot knjižničnega gradiva, predvsem 
neknjižnega gradiva (97 %), in knjižnična zbirka, v kateri je 13.322 izvodov 
knjižničnega gradiva, se je izposodila v povprečju 5,4 - krat. Večina 
izposojenega knjižničnega gradiva je bila uporabnikom poslana po pošti. 
Uporabniki knjižnično gradivo naročijo po telefonu in preko spletnega 
knjižničnega kataloga, ki je dostopen v elektronskem informacijskem sistemu 
(EIS). Zaposleni v knjižnici ugotavljajo, da bi izposodili več in pridobili nove 
člane, če bi se povečala izbira naslovov; ni malo uporabnikov, ki so isti naslov 
prebrali večkrat. Pri določenih oblikah knjižničnega gradiva pa vpliva na večje 
število izposoj istega naslova tudi število dostopnih izvodov.  
 
Če primerjamo knjižnično zbirko ZDSSS z določilom Standardov za splošne 
knjižnice, ki vključujejo tudi posebne potrebe invalidov, oseb s posebnimi 
potrebami,  (2005, čl. 4. 2), da mora imeti knjižnica za prebivalce s posebnimi 
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potrebami 5 izvodov knjižničnega gradiva na prebivalca, potem ugotovimo, da 
knjižnična ponudba ne zagotavlja zadostnega izbora knjižničnega gradiva za 
potrebe potencialnih članov; na posameznega evidentiranega potencialnega 
člana je le 3,3 izvodov knjižničnega gradiva. Že obstoječi člani želijo večjo izbiro 
naslovov in nove oblike gradiva. Še manj pa je taka zbirka primerna za 
razširitev knjižnične dejavnosti na druge skupine prebivalcev z motnjami vida 
oziroma branja. Zbirka se sicer letno obnavlja s prirastom novih naslovov, a, 
kot ugotavljajo obstoječi uporabniki, ne v želenem obsegu. Tako se je v letu 
2009 obogatila s 482 naslovi monografskih del, ki so jih izdelali v knjižnici v 
prilagojenih avdio tehnikah za slepe in slabovidne. 261 teh je bilo novih 
naslovov, 185 pa starih naslovov v novih oblikah gradiva: naslov je bil v 
povprečju dostopen v 3 izvodih. Zvočno gradivo so knjižničarji obogatili še z 
nakupom 69 zvočnih monografij. Zbirka zvočnih knjig se je dejansko obogatila 
s 330 novimi naslovi. Tem naslovom pa se je pridružilo še 36 del v brajici.  
  

c) Časopisi: 
Zbirko dopolnjuje 7 naslovov časopisov (2 naslova v dveh oblikah gradiva):  
Preglednica 2: Časopisi v knjižnici ZDSSS, 2009 

Zvočni zapis 
Št.  
uporab. 

Brajica 
Št. 
uporab. 

Povečan  
tisk 

Št.  
uporab. 

1.Obzorje 574 
1. Moj prijatelj 

162 
1. Moj 

prijatelj 
307 

2.Dita  54 2. Sodelavci v ljubezni 63   

3. RIKOSS 574 
3. Obzornik za ženo in 

družino +  

Priloge  

140 

 

 

140 

2. 

Obzornik 

za ženo in 

družino 

273 

  4. Šahovska priloga 30   

Skupaj 

uporabnikov 
1.202 

 
535 

 
580 

(Vir: Vzpostavitev …, 2010) 
 
Tudi pri uporabi časopisov je po pogostosti uporabe v prednosti zvočni zapis 
informacij, povečuje pa se povpraševanje po časopisih v povečanem tisku in 
bolj pestri vsebini. 
  

3.2.2 Knjižnični prostor knjižnice  
Knjižnični prostor vizualno značilno opredeljujejo: 
 

a) Različne oblike knjižničnega gradiva v prostem pristopu in arhivu: 
− zvočne knjige na kasetah: 3.548 naslovov v 3 izvodih (2 izposoja, 1 

arhiv): 19.632 kosov gradiva (škatla: širina 15,00 cm, višina 21,50 cm, 
dolžina 3,5 cm); 304 m polic; 
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− zvočne knjige na CD-jih: 2.297 naslovov, v povprečju 2,4 izvodih (3 
izvodi novitete, od teh 1 za arhiv, in presneti naslovi s kaset, 1-2 izvoda 
izposoja, 1 arhiv): 5.547 kosov (etuijev: dolžina 14,5 cm, višina 17,00 
cm, širina 2,00 cm); 116 m polic; 

− gradivo v brajici: 1.142 naslovov v 1.142 izvodih: 6.634 kosov (zvezek: 
29 x 25 x 6 cm); 367 m polic; 

− knjige v običajnem tisku: 300.  
 

a) Delovni pogoji za izposojo (distribucijo) knjižničnega gradiva, njegovo 
produkcijo, nabavo, obdelavo in vzdrževanje:  

− knjižnica: izposoja (distribucija) knjižničnega gradiva in posredovanje 
informacij  

− in nabava, obdelava, oprema, vzdrževanje in hranjenje knjižničnega 
gradiva;   

− produkcija: zvočne knjige;  
− produkcija: knjige v brajici;  
− produkcija: zvočni časopisi, časopisi v brajici in povečanem tisku in 

distribucija.  
    
Preglednica 3: Prostori knjižnice ZDSSS za obstoječe knjižnične storitve in 
procese, 2009  
 

Prostori in namen Površina m², 
2009 

Presoja potrebnih m², 
2009 

KNJIŽNICA (I. nadstropje):  
− postavitev gradiva v prostem 

pristopu 
 

− izposoja zvočnega in brajevega 
gradiva  

 
− čitalnica (4 sedeži) 

 
− nabava, izdelava, obdelava, 

oprema zvočnih knjig   
 

− obdelava, oprema knjig v brajici  
 
  

113  
(80) 

 
 

(13,50) 
 
 

(4,40) 
 

(7,50) 
 
 

(7,40) 
 
 

336 
(280)    

 
 

 (12) 
 
 

 (12) 
 

 (16) 
 
 

 (16) 
 
 

ARHIV: zvočnih knjig: kasete, CD  
(I. nadstropje)  

 
15  

  

 
 50 

 
 

PRODUKCIJA: zvočno gradivo  
Studio (pritličje) 

 
4  

     
  6 

Studio 1 (III. nadstropje) 5,50    6 

Studio 2 (III. nadstropje) 5,50    6 

Studio 3 (III. nadstropje) 5,50    6 

Studio 4 (III. nadstropje) 5,80    6 
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Predprostor studiev (III. nadstropje) 10   

                 Skupaj 167,60  416 

   

   

 
BRAJEVA TISKARNA (klet):  
Brajeva tiskarna (2 stroja + 1 delovno 
mesto)  
 

 
27 

 
35 

Skladišče papirja, vezalnica, nož 15 20 

Kopirnica (stroj za povečan tisk) 8  10 

Priprava gradiva 14  20 

              Skupaj  64 85 

   

ZVOČNI ČASOPISI (III. nadstropje) 
(1 delovno mesto) 
Kopirnica zvočnih časopisov 

 
17,50  

 
45 

 
Priprava gradiva 

 
14  

 
20 

EIS 10  20 

Priročno skladišče  3,30  (3) 

             Skupaj 44,8 85 

   

SKUPAJ stanje:                  276.4 589 

 
Za delovne procese in storitve, ki jih opravljajo v knjižnici ZDSSS, in za ureditev 
njenega obstoječega knjižničnega gradiva je na voljo 47 % neto prostora, ki ga 
za opravljanje sedanje dejavnosti priporočajo Standardi (2005) in druga 
strokovna priporočila. Ob tem pa ima knjižnica v souporabi skupne prostore 
društva za sestanke, delo uredništva ipd. Obstoječe prostorske zmogljivosti 
zaseda knjižnična dejavnost v obsegu 131 m² (34 % od 389 m² potrebnega 
prostora), preostanek 145 m² pa produkcijska dejavnost (72,5 % od 200 m² 
potrebnega prostora). Obe značilni dejavnosti za tovrstno knjižnico (knjižnična 
in produkcijska) imata neprimerne prostore. Ti ovirajo uveljavljanje dostopnosti 
storitev med potencialnimi uporabniki in uspešnost njihovega izvajanja.    

 
Knjižnico obišče dnevno v povprečju 5 obiskovalcev, letno pa tudi več skupin. 
Vsak dan pošljejo knjižničarji knjižnično gradivo približno 50 osebam. Glede na 
povpraševanje bi bila obisk in izposoja večja, če bi prostor dovoljeval večjo 
produkcijo, preglednejšo ureditev prostora in posodobitev ter razširitev storitev. 
 
3.2.3 Ocena obstoječega stanja knjižnice  
 
Obstoječi prostori ne omogočajo širitve knjižnične zbirke in storitev. Knjižnična 
zbirka zaostaja po obsegu ponudbe števila naslovov, izvodov in oblik 
(sodobnega) knjižničnega gradiva, da bi potencialnim uporabnikom približala 
zadovoljive informacije za njihove raznolike potrebe. 
 



Prostor knjižnice za slepe in slabovidne 

Vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihova uporaba sta ovirana 
zaradi neprimerne ureditve in hrambe gradiva. Obstoječe knjižnično gradivo je 
težko dostopno v prostem pristopu (previsoke in prenatrpane knjižne police, 
premajhen razmak med njimi; obremenjene police ogrožajo varnost ljudi), 
neprimerno pa je varovano tudi knjižnično gradivo v skladišču oziroma arhivu. 
Omejena je tudi vsakršna promocija knjižničnega gradiva v prostoru, njegova 
uporaba v prostorih knjižnice, onemogočeno je usposabljanje uporabnikov za 
uporaba (novih) vrst in oblik knjižničnega gradiva in informacijske tehnologije, 
saj prostor ni mogoče namestiti opremo in čitalniške sedeže. 
 
Gibanje po prostoru je ovirano, celo za osebje. Osebje knjižnice težko vzdržuje 
red. Prostor ni vabljiv, prej odbijajoč, kršena je uporabnikova pravica do 
zasebnosti, do informacijskega opismenjevanja. Knjižnica pa težko sodeluje 
tudi z drugimi knjižnicami.  
 
Tudi produkcija knjižničnega gradiva se odvija v premajhnih in nepopolno 
opremljenih prostorih. Prenizka je zmogljivost tiskarne, kopirnice in strojev v nji, 
prav tako potrebam ne zadošča prostor za pripravo in distribucijo gradiva in 
prostor za hrambo papirja, zaradi česar se je opustilo tiskanje knjig v brajici za 
posodabljanje obstoječe zbirke. Osebje je ovirano pri delu. Podobno stanje je 
v pripravi zvočnega gradiva, kjer je večje število zunanjih sodelavcev, zaposleni 
pa pogrešajo tudi boljšo opremo v celicah za pripravo zvočnih zapisov.   
 
Prostorska podoba v primerjavi s strokovnimi priporočili izkazuje:  

− Oviran dostop do knjižničnega gradiva in storitev v knjižnici in v 
knjižničnem sistemu javnih knjižnic. 

− Oviran kakovosten izbor knjižničnega gradiva in informacij. 
− Neprimerno promocijo knjižnične dejavnosti za posebne skupine 

prebivalcev. 
− Premajhen vpliv posebnega strokovnega znanja v knjižničnem sistemu. 
− Ovirano gospodarnost za učinkovito uveljavljanje enake dostopnosti 

knjižničnih pravic.  
  

4 Načrt prostora za razširjeno knjižnično dejavnost knjižnice 
ZDSS 

 

4.1  Cilj načrtovanje posodobitve prostorskih zmogljivosti 
knjižnice  

  
Splošna knjižnica za slepe in slabovidne naj bi zagotavljala splošno dostopnost 
informacij svojim potencialnim uporabnikom v Sloveniji, s svojim vplivom pa 
sodelovala pri razvijanju knjižnične dejavnosti v sistemu javnih knjižnic za slepe 
in slabovidne prebivalce ter druge prebivalce z motnjami vida in težavami 
branja, da bi: 

− okrepila vključevanje prebivalcev s posebnimi potrebami v uporabo 
knjižničnih storitev,  

− povečala kvaliteto življenja posameznika in skupnosti,  
− povezovala različne sloge življenja,  
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− zmanjšala socialne razlike, 
− okrepila kulturno življenje, 
− dvignila izobrazbeno strukturo, 
− razvijala pismenost. 

Načrtovani vpliv prenovljene knjižnice naj bi bil zaznan na različnih področjih: 

− Omogočanje demokratične dostopnosti informacij in knjižničnega 
gradiva. 

− Predstavljanje moči in ugleda knjižnične dejavnosti. 
− Predstavljanje sorodnih ustanov in povezovanje dejavnosti. 
− Povezovanje sistema javnih knjižnic z informacijskimi, izobraževalnimi 

in kulturnimi potrebami invalidnih prebivalcev. 
− Omogočanje udobne, varne, aktivne in uspešne rabe informacij 

vsakomur v skladu z njegovimi potrebami, sposobnostmi in zmožnostmi. 
− Ozaveščanje javnosti. 

 
 

4.2 Izhodišče načrtovanja novih prostorov knjižnice ZDSS  

 
Izhodišče upošteva 10-letni postopni razvoj knjižnične zbirke in storitev v 
prostoru, ki bo prispeval k: 

− zmanjševanju razlik v razvijanju splošne dostopnosti knjižnične 
dejavnosti,  

− povečanju strokovne kakovosti storitev knjižnic,  
− hitrejšemu razvijanju storitev za zadovoljevanje sodobnih potreb 

posameznikov in lokalne skupnosti,  
− razvijanju posebnosti v knjižnični dejavnosti za ciljne skupine 

posameznikov,  
− uveljavljanju uspešnosti in učinkovitosti v delovanju knjižnic,  
− uveljavljanju strateškega načrtovanja pri razvijanju knjižnične dejavnosti.  

 
Prostor bo omogočil pestro in obsežno dostopnost naslovov del v različnih 
oblikah knjižničnega gradiva in informacij ter dostopnost udobnih, učinkovitih 
storitev v fizičnem in digitalnem prostoru za zadovoljevanje informacijskih, 
izobraževalnih in kulturnih potreb okoli 10.000 potencialnih uporabnikov s 
težavami vidnega zaznavanja in motnjami branja.  
 
Vzorčna ureditev dostopa (ureditev knjižničnega gradiva in storitev s pregledno 
ureditvijo in označitvijo v prostoru) knjižničnega gradiva in njegove uporabe 
(standardizirana oprema) in storitev za gibalno, vidno in slušno ovirane 
uporabnike. 
 
Primerna lokacija in dostop do knjižnice za uporabnike z gibalnimi, slušnimi in 
vidnimi okvarami sta sestavni del uspešne in učinkovite uporabe knjižničnega 
prostora in storitev.  
 
Dejavnike dostopnosti knjižnične dejavnosti opredeljujejo posebnosti vseh 
elementov organizacije knjižnične dejavnosti, ki vplivajo tudi na skrbno 
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organizacijo dostopnosti knjižnice, na velikost njenega prostora, njegovo 
organiziranost in ureditev za procese in storitve.  
 

a) Knjižnična zbirka: 
Načela za gradnjo knjižnične zbirke:  

− Ohranjanje kakovostnih del v obstoječih zbirkah oblik knjižničnega 
gradiva (izbirno izločanje) in ohranjanje njihove rabe (hramba opreme 
za njihovo dostopnost in uporabo). 

− Postopna rast vsebine, obsega in oblik knjižničnega gradiva (letni prirast 
okoli 550. naslovov knjižničnega gradiva v fizični obliki in potrebam 
ustrezna rast elektronskega gradiva) s presnemavanjem, izdelovanjem 
novitet, nakupom in prirejanjem sporočil. 

− Izbor gradiva: leposlovje, strokovna dela, učbeniki za otroke, mladino, 
odrasle. 

− Uvajanje sistema za digitalni dostop do informacij in postopni prehod na 
večanje dostopnosti elektronskega gradiva (format DAISY). 

− Uvajanje in preizkušanje novih oblik knjižničnega gradiva (npr. video 
gradivo z zvočnim opisom). 

− Repozitorij za trajno hranjenje gradiva.  
 
Vrste knjižničnega gradiva:  

− Zbirka del v brajici: Ohranitev obstoječega obsega zbirke knjig z letnim 
izločanjem zastarelega in z letnim posodabljanjem: 30 naslovov v 1 
izvodu in 6 naslovov časopisov s povzemanjem vsebine najmanj 30 
analognih naslovov časnikov in časopisov.  

 
− Zbirka zvočnih knjig na kasetah: Zmanjševanje obsega z izločanjem in 

ohranjanje reprezentanče zbirke. Ohranitev aktualnosti obstoječe zbirke 
z letnim izločanjem zastarelega.  

 
− Zbirka zvočnih knjig CD (prilagajanje hitrosti branja, najmanj dve): 

Povečanje obsega zbirke s povečanjem izbire naslovov z letnim 
prirastom 500 naslovov (presnemavanje kakovostnih del s kaset: 150 
naslovov, izdelava novitet: 300 naslovov, nakup: 50 naslovov) od 1 do 5 
izvodov in 4 naslovov časnikov in časopisov s povzemanjem vsebine 
najmanj 30 analognih naslovov.  
 

 
− Video gradivo z zvočnim opisom. 
 
− Analogno knjižno gradivo (črni tisk) za svetovalno izobraževalno 

dejavnost: 1000 naslovov v 1 izvodu. 
 

− Analogno knjižno gradivo (črni tisk) v povečanem tisku (razpoložljiv 
nakup) in 3 naslovi časopisov v povečanem tisku.  

 
− Analogno knjižno gradivo (črni tisk) v prirejenem tisku (razpoložljiv 

nakup) in priprava prirejenih informacij. 
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b) Knjižnične storitve:  
Uveljavljanje knjižničnih pravic s sodelovanjem javnih knjižnic, predvsem pri 
izposoji (distribuciji) in uporabi knjižničnega gradiva in informacijskem 
opismenjevanju za uporabo novih oblik gradiva in storitev. 
 

− Povečanje števila individualnih in kolektivnih članov.  
 

− Povečanje obiska posameznikov in skupin v knjižnici za uporabo in 
izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, za udeležbo na 
prireditvah in izobraževalnih oblikah. 

 
− Povečanje neposredne izposoje, medknjižnične izposoje, izposoje 

premičnih zbirk. 
 

− Povečanje uporabe spletnih strani za dostop in uporabo elektronskega 
prirejenega gradiva, informacij in storitev.  

 
− Razvijanje sodobnih storitev in aktivnosti za vključevanje uporabnikov v 

knjižnične storitve osrednje knjižnice in v sistem javnih knjižnic.  
 
c) Knjižnični procesi: 

Zagotoviti prostorske pogoje in opremo za učinkovito in uspešno delo 
zaposlenih in zunanjih sodelavcev za zagotavljanje in razvijanje knjižničnih 
storitev in procesov ter prenosa strokovno overovljenih izkušenj v knjižnični 
sistem in druge storitve, ki uveljavljajo prizadevanja za enakost invalidnih oseb.  

− Vodenje in upravljanje knjižnice. 
− Pridobivanje knjižničnega gradiva (produkcija, priredba in nakup). 
− Strokovna obdelava in oprema knjižničnega gradiva. 
− Informacijsko, razvojno, izobraževalno in svetovalno delo z uporabniki 

informacijskih storitev.  
− Vzdrževanje in hranjenje knjižničnega gradiva. 

 
 
 
 
 

4.3 Namembnost prostora knjižnice ZDSSS 

 
4.3.1 Knjižnica  
 

− IZPOSOJA/ DISTRIBUCIJA knjižničnega gradiva.  
− INFORMACIJE o knjižničnem gradivu in iz gradiva.  
− UPORABA knjižničnega gradiva in informacijske komunikacijske 

opreme v knjižnici. 
− UČENJE uporabe knjižničnega gradiva, informacij in informacijske 

komunikacijske opreme. 
− PRIDOBIVANJE, OBDELAVA IN OPREMA knjižničnega gradiva in 

urejanje informacij. 



Prostor knjižnice za slepe in slabovidne 

− PREDSTAVITEV knjižničnega gradiva v prostem pristopu in na 
prireditvah.  

− VZDRŽEVANJE knjižničnega gradiva in opreme. 
− HRANJENJE gradiva in opreme. 
− RAZVIJANJE, SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE. 

  
4.3.2 Produkcija knjižničnega gradiva in informacij in vzdrževanje 

knjižničnega kataloga in spletne strani  

4.3.2.1 Knjižnično gradivo v brajici 

− IZDELAVA KNJIG: Prepisovanje. Pregledovanje. Prilagajanje v brajev 
zapis.Tiskanje. Vezava. 

− IZDELAVA ČASOPISOV: Uredništvo. Prepisovanje. Pregledovanje. 
Prilagajanje v brajev zapis. Tiskanje. Kopiranje. Vezava. Distribucija. 

 

4.3.2.2 Zvočno in video knjižnično gradivo  

− IZDELAVA ZVOČNIH ČASOPISOV: Uredniško delo. Branje. Redakcija 
zapisov. Presnemavanje. Kopiranje. Oprema. Distribucija.  

− IZDELAVA ZVOČNIH KNJIG: Branje. Redakcija zapisov. 
Presnemavanje. Kopiranje. Tehnična oprema. 

 

4.3.2.3 Prirejeno knjižnično gradivo 

− PRIREDBE obstoječih knjig za lažje branje: Prirejanje. Tiskanje. 
Razmnoževanje. Vezava.   

 

4.3.2.4 Elektronsko gradivo in informacije   

− PRENOS obstoječega gradiva v digitalno obliko. 
− IZDELAVA novih in prirejenih oblik knjižničnega gradiva in storitev za 

dostop do informacij.    
− HRANJENJE elektronskega gradiva.  

 

4.3.2.5 Radio 

− IZDELAVA internih novic in povzetek novic drugih objav. Uredništvo. 
Branje. Hranjenje. 

 
 
 
5 Potrebna površina za (razširjeno) delovanje knjižnice 

ZDSSS  
 
Osrednja knjižnica za potrebe 10.000 potencialnih uporabnikov, ki so razpršeni 
na območju Slovenije, potrebuje 888 m².  
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5.1 Knjižnica  

 
590 m² bi zadostovalo za ureditev knjižnične zbirke, njeno dostopnost in 
uporabo v knjižnici in za delovne procese in opravljanje storitev knjižničarjev.                        
 
5.1.1 Knjižnično gradivo v knjižnični zbirki 
 
Preglednica 4: Knjižnična zbirka (brez elektronskih virov) in njena gradnja  
 

Stanje 09 Oblika 
gradiva  

Naslovi – 
Izločanje 

Izvodi – Izločanje Kosi – 
Izločanje 

 Kasete 3.548   – 0 10.644 (3 izv) – 0 19.632 – 0 

 CD 2.297   – 0   5.547 (2,4)  – 0   5.597 – 0 

 Brajica 1.142   – 0   1.142 – 0   6.634 – 0 

 Knjige   300   – 0    300 – 0    300 – 0 

Skupaj     

Stanje 
l. 10 - 20 

    

 Kasete   0     – 0   0  – 3.548 (1 izv)     0  – 6.544 

  CD 5000    – 0 12.500 (2,5 izv.) –  
3.453  

12.500 – 3.453 

 Brajica 300    – 300    300 - 300    1.800 – 1.800 

 Knjige 700    –  0   700   700 

Skupaj      

Stanje  
l. 20 

    

 Kasete 3.548   7.096 (2 izv)    13.088 

 CD 7.297  14.594 (2 izv) 14.594 

 Brajica 1.142      1.142 (1 izv)   6.634 

 Knjige 1.000   1.000 (1 izv)   1.000 

SKUPAJ 
l. 2020 

 12.987  23.832 35.316 

 
 
Podoba gradnje knjižnične zbirke kaže, da v povprečju noben (kakovosten) 
naslov ne bo izločen, ker se bo ohranil elektronsko in lahko kadarkoli izdelal 
tudi v fizični (stari) obliki, hranila pa se bo tudi oprema za njegovo uporabo. 
 
Pri ocenjevanju potrebne površine za stanje knjižnične zbirke v letu 2020 smo 
upoštevali hrambo arhivskega izvoda kaset v skladišču, postopno izločanje 
kaset, ki ga bo narekovalo presnemavanje kaset na CD, prenos drugega izvoda 
kaset iz prostega pristopa v skladišče in kasneje njegov odpis, 1 izvod naslovov 
na kasetah pa še ostaja v prostem pristopu. Pri CD smo upoštevali odpis 
izvodov, ki bodo poškodovani ali pa se bo zanje zmanjšalo zanimanje, bodo pa 
nadomestljivi v elektronski obliki, in postopno izločanje 1 izvoda v skladišče. Pri 
brajici pa smo predvideli posodabljanje naslovov z enakim izločanjem 
poškodovanih in nepopolnih ali zastarelih naslovov. Za načrtovanje povprečne 
površine za postavitev knjižničnega gradiva smo v nadaljevanju številke 
zaokrožili malo navzgor, ker se bo tako načrtovanemu gibanju knjižničnega 
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gradiva pridružilo časopisje in prirejeno gradivo za lažje branje, video gradivo z 
zvočnim opisom vsebine in morebitna večja ponudba naslovov na tržišču. 
Prostor pa bo dobilo novo knjižnično gradivo v prostem pristopu s postopnim 
izločanjem CD v skladišče. 
  
Postavitev knjižničnega gradiva v knjižnici: 
13.200 naslovov v povprečju od 1,5 do 2 izvodih (brez digitalno dostopnega 
gradiva): 25.000 izvodov; na potencialnega uporabnika: 2, 5 izvodov. 
Postavitev:  

a) V prostem pristopu:  
− Kasete (10 m² na 1000 enot): 6.544 kosov = 65 m² 
− CD (10 m² na 1000 enot): 14.594 kosov = 146 m²  
− Brajica (princip priročnega skladišča: 7 m² na 1000 kosov za brajico –

premične 
− police: okrepljena nosilnost, 1polica za 30 novitet a 15 m²): 6.634 kosov 

= 50 m² 
− Knjige v referenčni zbirki (10 m² na 1000 enot): 1000 kosov = 10 m² 
− Periodične publikacije (za 100 enot 25 m² ): 20 kosov =  5 m²   
Skupaj: 276 m²                    

b) V skladišču: 
Kasete: 6.544 kosov in CD: 7.297 in drugo (zvočni časopisi ) (5,5 m² na 
1000 enot; okrepljena nosilnost za premične police): 15.000 =  90 m²                    

Skupaj: 366 m² 
 
5.1.2 Sedeži za uporabnike: 

− 1 sedež na 1000 prebivalcev (čitalniški sedež a 2,5 m²): 5 sedežev = 
12,50 m² 

− 1 delovno mesto z računalnikom na 1000 prebivalcev (a 3 m²):  5 
sedežev = 15 m²  

− uporabniški celici; zvočno izoliran prostor za delo posameznikov ali 
dvojic (a 12 m² ): 24 m²  

Skupaj: 51,50 m² 
 
5.1.3 Delovna mesta zaposlenih:  

− Strokovni delavec na 2.500 prebivalcev: 3 delavci (2 izposoja, 1 
svetovanje)= 20 m² 

− Manipulativni delavec 1 = 8 m²     
− Upravni delavec: 1 = 8 m²  
− Tehnični delavec: 1 = 8 m² 

Skupaj: = 44 m² 
         
5.1.4 Večnamenski prostor: 

− 20 obiskovalcev; tudi obisk skupin (a 1,5 m²) = 30 m²                                                           
  
5.1.5 Neto površina :  491.5 m²                                                  
 
5.1.6 Dodatek k neto površini: 20 % = 98 m²                                     
 
5.1.7 Pričakovani učinek: 

− Člani: 60 % potencialnih uporabnikov: 6000 članov 
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− Izposoja: 5 x obrat izvodov: 125.000 izvodov izposojenega gradiva  
 
 

5.2 Produkcija knjižničnega gradiva  

 
5.2.1 Tisk gradiva v brajici, povečanem in prirejenem tisku 

− Tiskarna = 50 m² 
− Skladišče papirja = 40 m² 
− Kopiranje = 20 m² 
− Vezava, distribucija = 20 m² 
− Priprava gradiva = 20 m² 

Skupaj: 150 m²  
Posebnosti: hrup, prah, teža / priprava ločena od tiskanja/ lokacija: pritličje oz. 
dvigalo 

 
6.2.2 Zvočno gradivo in informacije 

− Studio (4 x 6 m², 2 x 12 m² ) = 48 m²  
− Kopirnica = 45 m² 
− Priprava gradiva = 20 m² 
− Priročno skladišče = 15 m² 
− EIS = 20 m² 

Skupaj: 148 m² 
 
 

6 Izbira lokacije za knjižnico 
 
Vsa dejavnost osrednje knjižnice za slepe in slabovidne naj bi se razvila po 
možnosti na eni lokaciji, s čimer se zagotavlja največja možnost gospodarnosti 
v uveljavljanju enake dostopnosti knjižnične dejavnosti in povezovalne in 
izobraževalne vloge osrednje knjižnice. 
 
Ob morebitni delitvi lokacije je priporočljiva delitev na: 

− knjižnico (izposoja, distribucija gradiva v mreži, nabava, strokovna 
obdelava in oprema knjižničnega gradiva, njegovo vzdrževanje - 
hranjenje gradiva -izobraževalna dejavnost),  

− produkcijo gradiva in informacij ter vzdrževanje spletne strani (zvočno 
gradivo, gradivo v brajici, povečan tisk, prirejeno gradivo, elektronski viri 
in informacije, radio in video informacije). 

  
Pri izbiri lokacije se naj poleg ustrezne velikosti prostorov za knjižnično 
dejavnost upošteva še gospodarne pogoje za njihovo ureditev, organizacijo 
procesov in storitev, hrambo in varnost knjižničnega gradiva, obiskovalcev in 
zaposlenih.  Primerna in čim manj ovirana dostopnost lokacije za vse vrste 
invalidov (tipni, barvni, zvočni znaki, kratke razdalje od postaj rednih prevoznih 
sredstev, parkirni prostori ipd.) pa naj bi bila dodatno vabljiva s svojo zunanjo 
podobo.  
 

 



Prostor knjižnice za slepe in slabovidne 

7 Sklep 
 
Lego, velikost in ureditev knjižničnega prostora značilno zaznamujejo oblike 
knjižničnega gradiva, zaradi katerih je to specialna splošna knjižnica. 
Uporabnikom s posebnimi potrebami predstavlja raznolike možnosti 
pridobivanja in uporabe informacij. To opravlja s produkcijo knjižničnega 
gradiva in knjižničnimi storitvami v osrednji knjižnici in z vključevanjem 
knjižničnega gradiva v storitve javnih knjižnic, s čimer pripomore k vključevanju 
uporabnikov v druge knjižnice, kjer jim je na voljo dopolnilna ponudba 
knjižničnega gradiva drugih oblik in vsebin in pestrejša ponudba storitev.   
 
Razrešitev prostorskih pogojev knjižnice je pogoj za njeno sodobno delovanje, 
ki ima pomen za:    

− knjižnični sistem (celovitost, sovpadanje nasprotij: posebno kot pomoč 
splošnemu, vzorci delovanja in razvijanja knjižničnih dejavnikov, npr. 
uporaba statističnih podatkov za načrtovanje); 

− državo (skladnost: ustvarjalni in aktivni državljani, ravnovesje med 
razumom in željo); 

− skupnost (strpnost: bogastvo okoljske značilnosti); 
− globalnega uporabnika (vključenost ob ohranjanju samosti).  

 
Vizija uporabe načrtovanega prostora v prihodnosti: Razvojno središče za 

dostopnost in uporabo informacij za prebivalce z motnjami zaznave in razumevanja. 
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9 Priloga 
 
Različice prostorskega načrtovanja knjižnice (brez produkcije) 
 
Za premislek pri odločanju o velikosti knjižničnega prostora in lokacije knjižnice    
navajamo nekaj možnosti, ki pa se tesno povezujejo s premislekom o izvajanju 
knjižničnega programa in statusu knjižnice in kakovosti uresničevanja njenega 
poslanstva. 
  
1. Različice glavnih poudarkov knjižničnega programa:  
1. 1 Produkcija in distribucija. 
1. 2 Produkcija, minimalna osebna izposoja in distribucija (obstoječe). 
1. 3 Produkcija, distribucija, minimalna osebna izposoja z vzorčnim prikazom 
oblik  
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    gradiva in učenje njegove uporabe. 
1. 4 Optimalen načrt (Študija Prostor knjižnice za slepe in slabovidne, 2013 ).  
 
2. Status knjižnice:  
2. 1 Del knjižničnega sistema  
2. 2 Zunaj knjižničnega sistema. 
 
Različice za določitev velikosti knjižničnega prostora 

 
Prostorski pogoji knjižnice za obstoječe gradivo in storitve: 131 m² 

− Potrebna površina obstoječe knjižnice za obstoječe gradivo in storitve: 
389 m² 

− Potrebna površina obstoječe knjižnice za obstoječe storitve in gradivo 
po izločitvi neaktualnega gradiva: 1 izv. kaset + 1 izv. cd v prostem 
pristopu (7.031 izvodov = 10.177 izločenih kosov v prostem pristopu = 
135 m², ostane 145 m² od 280 m² ): 271 m² 

                                                                                                                                                                                      
Optimalno načrtovanje: vzorčna osrednja knjižnica za slepe in slabovidne (in 
delno za druge posebne potrebe) v sistemu javnih knjižnic: 366 za gradivo od 
590 m² skupne površine. 
 
Krčenje optimalnega programa: 
Ob načrtovanem intenzivnem razširjanju e-virov in učenja njihove rabe!  
 
1. Načrtovana knjižnična zbirka (obseg čez 10 let) s poudarkom na distribuciji 
(postavitev cele zbirke kot priročno skladišče (1000 kosov/ 7 m²) v sistemu 
javnih knjižnic( 35x7 m²= 247 m² od 366 m²): 481 m² 

 
2. Arhivski izvodi (izbor reprezentančnega gradiva vseh oblik: 20.295 kosov ) 
izločeni v skladišču (1000/5 m²= 101 m²), aktualno gradivo (15.021 kosov kot 
priročno skladišče =105 m²) za distribucijo (206 m² od 366 m²): 440 m² 

 
3 Arhivski izvodi (izbor reprezentančnega gradiva vseh oblik) izločeni in 
hranjeni v NUK, aktualno gradivo v priročnem skladišču za distribucijo(15 x 7 
m²= 105 m²od 366 m²): 340 m² 
 
Druge možnosti krčenja:  
Črtanje dvorane, čitalniških sedežev, uporabniških celic … 
Tudi z uporabo skupnih prostorov v gostujoči hiši. 
 
 

 


