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Izvleček
Članek je analitična nadgradnja raziskave o vzpostavljanju infrastrukture za zagotav
ljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z mot
njami branja, ki je bila narejena za potrebe razvoja Knjižnice slepih in slabovidnih
Minka Skaberne in pomeni nadaljevanje razmisleka o pomenu dostopa do branja ne
samo za senzorno ovirane, temveč za vse osebe z ovirami na področju branja. Razi
skava se je osredotočila na ljudi, ki bi potrebovali prilagojena gradiva, a imajo do njih
omejen dostop: osebe z diagnozo slep in slaboviden, starejši, pri katerih je slab vid
posledica starosti in bolezni, osebe z nevrološkimi boleznimi, motnjami in poškodba
mi, ki povzročajo ovire na področju branja, in osebe z večkratnimi diagnozami (fizič
ne, senzorne in intelektualne ovire). Raziskava je temeljila na socialnem modelu ovire
in se osredotočila na arhitekturne, ekonomske in socialne ovire na področju dostopa
do branja. Ugotavljala je bralne navade, potrebe, ki jih imajo ljudje pri dostopanju do
knjižnic, in povzela priporočila za spremembe s perspektive uporabnikov in potencial
nih uporabnikov specialne in splošnih knjižnic. Implementacija Marakeške pogodbe v
sozvočju s Konvencijo Združenih narodov o pravicah oseb z ovirami je v Sloveniji zelo
pomembna, saj uvaja kategorijo »ovire na področju branja« in usmerja pozornost k
univerzalnemu oblikovanju in univerzalnemu dostopu vseh ljudi z ovirami do knjižnic
in bralnih vsebin.
Ključne besede: ljudje s senzornimi ovirami, ljudje z ovirami na področju branja, Knjižni-

ca za slepe in slabovidne Minka Skaberne, univerzalno oblikovanje, Marakeška pogodba,
branje, Slovenija
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Abstract
This paper is an analytical upgrading of the research on the implementation of the
infrastructure for visually disabled persons and people with other print disabilities.
It was conducted for the needs of the Minka Skaberne Library for the blind and visu
ally impaired persons. It deals with the importance of access to reading not only for
persons with sensory impairment but also for print disabled persons. Furthermore, the
research is focused on persons with sensory impairment, as well as on persons that
would need adapted materials, but only have limited access to them: elderly, persons
with neurological conditions, those with multiple sclerosis, dyslexia, Down syndrome,
autistic spectrum disorders, cerebral palsy, head injuries and persons with multiple di
agnoses (physical, sensory, and intellectual). The research grounds on a social model
of disability and focuses on architectural, economic and social barriers in access to
reading. It aims to identify people’s reading habits, their needs to have equal access
to library resources and determines recommendations for changes from the special
library users’ and potential users’ perspective. It stresses, that in Slovenia, it is urgent
to implement the Marrakesh Treaty in line with the UN Convention on the Rights of Per
sons with Disabilities not only in the special library for the blind but in public libraries,
too. It implements the concept of print disability and the universal design and access
for all persons with disabilities.
Keywords: people with disabilities, people with print disabilities, Library for the blind and
visually impaired Minka Skaberne, universal design, Marrakesh Treaty, reading, Slovenia

1 Uvod
Članek je analitična refleksija in nadgradnja, utemeljena na raziskavi, ki je bila
narejena za potrebe razvoja Knjižnice slepih in slabovidnih Minka Skaberne1 in
pomeni nadaljevanje razmisleka o pomenu dostopa do branja ne samo za sen
zorno ovirane, temveč za vse osebe z ovirami na področju branja (angl. print
disabled). Čeprav naj bi raziskava zajela le slepe in slabovidne, je bil analitski
razmislek raziskovalnega tima ves čas usmerjen v to, da mora tudi specializira
na knjižnica narediti premik od mono-diagnostične medicinske perspektive k
odprtosti za bolj raznovrstne uporabnike z različnimi potrebami in s tem preseči
elemente lastne »nerazvitosti« (glej Kodrič-Dačić, 2011). Zato raziskava ni zajela
le ljudi, ki so senzorno ovirani in ki so bili do pred kratkim edini uporabniki
knjižnice za slepe,2 temveč tudi druge osebe z ovirami na področju branja, na
primer stare ljudi, osebe z disleksijo, poškodbo glave, z Downovim sindromom,
1

2
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Knjižnica slepih in slabovidnih Minka Skaberne se je pred odprtjem knjižnice na novi lokaciji na
Kotnikovi 31 v Ljubljani imenovala Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne pri Zvezi društev slepih
in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju ZDSSS). Za diskusijo glede tipološke uvrstitve knjižnice
kot splošne oziroma specialne glej Kodrič-Dačić idr. (2014, str. 14).
Podobna raziskava, narejena že leta 2010, je v raziskovalni vzorec zajela tedanje uporabnike in
potencialne slepe in slabovidne uporabnike Knjižnice in fonoteke Minka Skaberne pri ZDSSS-ju
(Kodrič-Dačić idr., 2010).
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osebe z multiplo sklerozo, motnjo avtističnega spektra in s cerebralno paralizo.3
Raziskava izhaja iz socialnega modela ovir, zato smo se ukvarjali predvsem z ar
hitekturnimi, ekonomskimi in socialnimi ovirami na področju dostopa do branja,
saj prav te ovire, kot uči socialni model ovir, ljudi šele zares hendikepirajo ali
invalidizirajo.4 Zanimale pa so nas tudi bralne navade ljudi z ovirami na področju
branja (Zaviršek, Kačič, Krstulović in Sobočan, 2013).
V skladu s socialnim modelom ovir smo namesto pojma »slepi in slabovidni«
uporabljali pojem »senzorne ovire« in »osebe s senzornimi ovirami«, pa tudi poj
me, kot so »ostanek vida«. Gre za poimenovanja, ki so bolj opisna kot medicinsko
diagnostična in se bolj približajo vsakdanjim izkušnjam ljudi z ovirami. Razi
skovalna skupina je poudarjala, da je omejevanje dostopa do uporabe knjižnice
glede na medicinsko diagnozo zastarelo glede razumevanja potreb ljudi in da
je poleg senzorno oviranih ljudi veliko drugih, ki potrebujejo storitve in gradivo
specializirane knjižnice. Še več, pod vprašaj je postavila tudi smiselnost prostor
ske ločenosti knjižnice in se zavzela za univerzalno oblikovanje (angl. universal
design)5 in za splošno dostopnost elektronskih in zvočnih knjižničnih gradiv,
gradiv v brajici in pripomočkov, ki jih uporabljajo ljudje s senzornimi ovirami pri
branju, in to v vsaki knjižnici.

2 Knjižnica med medicinskim in socialnim modelom ovir
»Ni mi imel kdo brati, nisem imela pomoči. Morala sem počakati, da so imeli
čas, potem pa so mi brali. Veste, oni imajo veliko dela, ker nas je zelo veliko
tukaj,« ženska z večkratnimi ovirami, 43 let.6
Knjižnica je prostor zadovoljevanja potreb po branju, kognitivnem ter intelektu
alnem razvoju in splošnem izobraževanju. Knjižnica in fonoteka Minka Skaber
ne je bila zgodovinsko utemeljena na t. i. medicinskem modelu, saj so jo lahko

3

4
5

6

V Knjižnici in fonoteki Minka Skaberne pri ZDSSS-ju na prejšnji lokaciji (Langusova 8, Ljublja
na) so morali uporabniki knjižnice svojo »invalidnost« izkazati z zdravniškim potrdilom (t. i.
»statusom«), kar kaže na izrazito medicinsko razumevanje ovir. Še več, dostop do knjižničnih
storitev je bil dovoljen le osebam, ki so bile članice občinskega društva slepih ali so imele »status
invalida«.
Več o terminološki razpravi v zvezi s pojmi hendikep, ovire in invaldost glej Zaviršek (2000).
V veljavi so različni izrazi, na primer univerzalno oblikovanje (angl. universal design) ali splošna
ureditev prostorov za večinsko prebivalstvo (angl. mainstream desing). Ponekod po Evropi in na
Japonskem se je uveljavil tudi pojem vključujoče oblikovanje (angl. inclusive design).
Citati v nadaljevanju so opremljeni s spolom vprašanih, starostjo, če je bila znana, in z diagnozo,
kjer je bila potrebna.
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uporabljali le ljudje z diagnozo slep in slaboviden in je bila ločena od splošnega
sistema knjižnic.7 Medicinski model predpostavlja:
a) da imajo vsi ljudje z enakimi ovirami enake potrebe;
b) da zaradi senzornih ovir človek ne more biti enakopravno vključen v običajno
življenje;
c) da je za razvoj ljudi, ki imajo enake ali podobne ovire, in za razvoj družbe kot
celote najboljše, da imajo ljudje z ovirami skupen prostor, ki ga uporabljajo
samo oni in tako razvijejo specifične sposobnosti, s katerimi lahko živijo ome
jeno življenje.
Kljub temu je knjižnica vse od svojega nastanka več desetletij pomenila velik
doprinos k povečanju kvalitete življenja tistih senzorno oviranih, ki so imeli do
nje dostop.
Zaradi mednarodnih dokumentov (Slovenija je Konvencijo Združenih narodov o
pravicah oseb z ovirami ratificirala leta 2008), sodobnejše nacionalne zakonoda
je, zahtev hendikepiranih aktivistov in novih znanstvenih spoznanj medicinski
model hendikepa počasi izginja (Zaviršek, 2000, 2014, 2015; Zaviršek idr., 2015).
Sodobni pogledi na osebe z ovirami temeljijo na konceptu pravic posameznikov
in posameznic ter obsegajo:
a) vključevanje ljudi z ovirami v običajno življenje;
b) vključujoče izobraževanje ali »eno šolo za vse«, saj je za otrokov kognitivni
in intelektualni razvoj najbolj spodbudno vključujoče in heterogeno okolje;
c) kulturo vključevanja, saj je družba sestavljena iz oseb z različnimi telesnimi,
senzornimi in intelektualnimi sposobnostmi in posebnostmi, naloga družbe
nih podsistemov pa je, da omogočijo okolja, ki so odprta za različne potrebe
ljudi;
d) model univerzalnega oblikovanja, ki poudarja, da morajo biti novo grajeni
prostori oblikovani tako, da so dostopni za vse ljudi ne glede na diagnozo,
okvaro ali oviro (Pullin, 2009).
Od tod izhaja tudi priporočilo raziskovalne skupine, da načelo vključujoče druž
be potrebuje knjižnice, ki omogočajo dostop ljudem, ne glede na diagnozo, spe
cialna knjižnica za slepe in slabovidne pa mora biti dostopna vsem ljudem z
ovirami na področju branja. Slednje je skladno z načeli Konvencije Združenih
narodov o pravicah ljudi z ovirami.

7

Glej: Merila in standardi za organizacijo in delovanje specialnih knjižnic. Komisija za pripravo
standardov za specialne knjižnice, ki jo je imenoval minister za znanost in tehnologijo, in Komisija
za standardizacijo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 2000.
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Nekateri raziskovalci poudarjajo, da prostori in stavbe za osebe z ovirami tudi
po svetu niso bili sodobno oblikovani, saj je oblikovanje služilo zgolj funkcio
nalnemu nadomeščanju primanjkljajev (Pullin, 2009). Zato so bili za večinsko
populacijo neprivlačni. Cilj načrtovalcev je nekoč bil, da so funkcionalne prostore
naredili kar najmanj opazne, da bi se skrilo oboje, ovira sama in prilagoditev
prostora ali proteze (proteze so imele barvo kože; očala za slepe so imele temna
stekla; slepi so dobili neprivlačne bele palice v nasprotju s sodobnejšimi palica
mi, ki jih uporabljajo gibalno ovirani in starejši). Tako je neprivlačno oblikovanje
posameznikovo stigmo le še povečevalo. Vključujoča kultura, katere del je tudi
vključujoče oblikovanje, pa nasprotno stavbe, prostore in oblikovanje ustvarja
tako, da so primerni za ovirane in neovirane. Cilj prilagojenih prostorov ni, da bi
ovire skrili, temveč da bi bili privlačno oblikovani za vse ljudi. Pri načrtovanju
knjižnice za osebe z ovirami na področju branja je zato pomembno, da uporab
niki knjižnice prvotno niso prepoznani kot »pacienti« ali »invalidi«, temveč kot
osebe s potrebo po branju, ki zaradi specifičnih ali večkratnih ovir potrebujejo
bralno gradivo, ki bo dobro prilagojeno individualnim potrebam (različne pisave,
povečave, elektronski in zvočni formati knjig). Bolj ko je oblikovanje knjižnice
vključujoče, bolj tudi ljudje s senzornimi in drugimi ovirami postajajo v očeh
drugih ljudi del vsakdanjega sveta in običajnega življenja.
Leta 2010 je imela Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne 1528 članov knjižnice od
skupno 4021 članov Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (Kodrič-Dačić
idr., 2010). Leta 2016 je knjižnica med uporabnike vključila tudi osebe z disleksi
jo, vanjo pa je bilo vpisanih 1858 članov (Pišek, 2016). Vseeno gre za manj kot
polovico vseh članov, ki jih vodijo v Zvezi društev slepih in slabovidnih, kar doka
zuje, da specializirana knjižnica ni uspela nagovoriti večine članstva – morebiti
prav zaradi medicinskega modela, na katerem je bila utemeljena. Ljudje so bili
prisiljeni pridobiti diagnozo, da so se najprej včlanili v občinsko društvo slepih
in slabovidnih, saj so šele potem lahko dostopali do nekaterih storitev knjižnice,
vseskozi pa so bili iz nje izključeni drugi ljudje z ovirami branja.

3 Metodologija
V raziskavi, ki je potekala od maja do oktobra 2013, so bile uporabljene kvalita
tivne raziskovalne tehnike, predvsem uporaba pol-strukturiranega vprašalnika,
individualni intervjuji, fokusne skupine (štiri skupine) in osebna elektronska ko
munikacija na osnovi poslanih vprašalnikov. Vseh oseb, vključenih v raziskavo,
je bilo 240. Osnovne raziskovalne teme so bile: bralne navade posameznika in
posameznice; vrste pripomočkov, ki jih oseba uporablja; potrebe in oblike podpo
re, ki jo oseba prejema za branje; ovire, ki jo ob tem spremljajo; odnos do splošnih
Knjižnica, 2016, 60(4), 33–54
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knjižnic in izkušnje s knjižnico za slepe; želje in predstave o dobri knjižnici ter
demografski podatki (spol, starost, izobrazba, velikost kraja, v katerem oseba
živi). Poleg oseb z ovirami so na nekaj vprašalnikov odgovorili tudi starši, stro
kovne delavke in delavci, ki delajo z ljudmi s senzornimi ovirami ali z ovirami
na področju branja v društvih, javnih zavodih in drugih ustanovah, in strokovne
delavke v posameznih knjižnicah.
Raziskovalni vzorec 240 oseb (134 žensk in 106 moških) je obsegal ljudi z različ
nimi ovirami na področju branja (Preglednica 1). 70 oseb ali 29 % jih je bilo starih
nad 65 let. Večina (138 oseb ali 58 %) jih je bila vključenih v medobčinska društva
slepih in slabovidnih (devet društev) ali so bili bralci spletnega časopisa za sle
pe RIKOSS. Približna ocena je, da je med bralstvom RIKOSSA polovica takšnih,
ki niso včlanjeni v medobčinska društva slepih in slabovidnih. Nekateri so bili
gluhoslepi, imeli so diagnozo disleksija, cerebralno paralizo, motnjo avtistič
nega spektra in Downov sindrom. 32 oseb ali 13 % jih je živelo ali zgolj delalo v
organizacijah in institucijah za osebe z večkratnimi ovirami (Zveza Sonček, OŠPP
Janez Levec, varstveno delovni centri – VDC-ji). Starejši in stari s pridobljenimi
senzornimi ovirami kot posledico starosti so živeli v domovih starejših ali doma
(Preglednica 2). Ovire oziroma diagnoze so se pogosto prekrivale.
Med slepimi je bilo 22,7 % oseb, ki so živele same (15 oseb od 66), med slabovid
nimi pa 11,1 % (8 oseb od 73). Med preostalimi ljudmi, vključenimi v raziskavo,
pa je bilo le malo tistih, ki so v gospodinjstvu živeli sami (ena oseba v skupini
večkratnih ovir; dve osebi v skupini disleksija; dve osebi med tistimi z diagnozo
motnje avtističnega spektra in ena oseba z diagnozo cerebralna paraliza). Velika
izjema pa so bile osebe z diagnozo gluhoslepih, kjer je kar 50 % (6 oseb od 12)
živelo samih.
Preglednica 1: Vzorec glede na diagnozo in spol
Vzorec
Osebe z diagnozo slep
Osebe z diagnozo slaboviden
Osebe z večkratnimi ovirami
Osebe z disleksijo
Osebe z motnjo avtističnega spektra
Osebe z gluhoslepoto
Osebe z Downovim sindromom
Osebe z intelektualnimi ovirami
Osebe s poškodbo glave
Osebe s cerebralno paralizo
Skupaj
Strokovne delavke

38

Ženske
36
48
15
6
4
6
3
6
3
9
136
2

Moški
30
24
17
9
5
6
1
4
2
4
100
0

Skupaj
66
72
32
15
9
12
4
10
5
13
238
2

Odstotek
28 %
30 %
13 %
6%
4%
5%
2%
4%
2%
5%
100 %
1%
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Preglednica 2: Vzorec glede na starost in diagnozo
75+

Skupaj

Osebe z diagnozo slep

Vzorec

15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74
4

6

9

10

17

11

9

66

Osebe z diagnozo slaboviden

3

7

9

4

9

7

33

72

Osebe z večkratnimi ovirami

5

7

10

6

2

2

0

32

Osebe z disleksijo

7

1

3

2

1

0

1

15

Osebe z motnjo avtističnega
spektra

6

2

1

0

0

0

0

9

Osebe z gluhoslepoto

0

0

1

4

3

3

1

12

Osebe z Downovim sindromom

3

0

0

1

0

0

0

4

Osebe z intelektualnimi ovirami

1

0

2

4

1

2

0

10

Osebe s poškodbo glave

1

0

0

2

1

0

1

5

Osebe s cerebralno paralizo

2

6

5

0

0

0

0

13

Skupaj

32

29

40

33

34

25

45

238

Strokovne delavke

0

0

0

2

0

0

0

2

Ena od značilnosti raziskovalnega procesa je bila, da je v raziskovalni skupini
sodelovala tudi oseba brez ostanka vida, ki je zaradi osebne izkušnje doprinesla k
večji raziskovalni občutljivosti in omogočila izvedbo tako imenovanega »uporab
niškega raziskovanja« (glej Zaviršek in Videmšek, 2009). Odgovori na pol-struk
turirani vprašalnik so bili kvalitativno opisni. Nekatere odgovore podajamo v
nadaljevanju kot osebne citate, ki bolj kot same številke na oseben in ekspresiven
način govorijo o potrebah in željah ljudi. Vzorci skupin, vključenih v raziskavo, so
bili majhni (z izjemo senzorno oviranih), zato odgovori niso statistično reprezen
tativni, temveč vsebinsko povedni. Zato smo se izognili številčenju in primerljive
odgovore grupirali po tematikah, ki so jih naslovili udeleženi v raziskavi.

4 Pregled veljavnih vzorcev bralne kulture in oblike podpore
V raziskovalnem vzorcu 240 oseb je bila izražena velika naklonjenost branju,
saj je le 37 oseb odgovorilo, da »ne berejo radi« ali da »sploh ne berejo« ali da
jim je branje »neprijetno«. Dve osebi sta bili nepismeni. V nadaljevanju bomo
predstavili njihove odzive, podporo, ki jo dobijo za branje, in ovire, s katerimi
se srečujejo.
Ljudje brez ostanka vida so izražali izjemno pozitiven odnos do branja. Le dve
osebi od skupno 66 oseb sta izrazili manjše zanimanje za branje, tudi resigni
ranost, saj ne znata brati brajice ali pa sta učenje brajice opustili. Branje jim
pomeni marsikaj: od »življenja samega« do krajšanja časa in oddiha od težkih
Knjižnica, 2016, 60(4), 33–54
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problemov, spremljanja aktualnih dogodkov, izobraževanja, razširjanja obzorja,
»zatočišča za misli«, stika s svetom, sprostitve, osebnega razvoja; branje tudi re
šuje iz situacije, ko ne vemo, kako naprej (»Branje je lovljenje določenih izkušenj,«
moški brez ostanka vida). Branje je nekakšno moralno vprašanje, je del življenja.
Od 66 oseb z diagnozo slepota jih je 53 (80 %) uporabljalo Knjižnico in fonoteko
Minka Skaberne, le 18 oseb (28 %) pa je uporabljalo elektronski informacijski
sistem za slepe in slabovidne (v nadaljevanju EIS). 11 oseb (16,92 %) je povedalo,
da uporabljajo še druge knjižnice, na primer: enoti Mestne knjižnice Ljubljana,
Knjižnico Otona Župančiča in Knjižnico Bežigrad, splošne knjižnice v Škofji Loki,
Kranju, Kamniku, Novem mestu oziroma postajališča potujočih knjižnic, Univer
zitetno knjižnico Maribor in druge slovenske visokošolske knjižnice, knjižnice v
domovih za starejše ter splošno knjižnico v Zagrebu in univerzitetno na Univerzi
v Gradcu. Z omenjenimi knjižnicami so bili ljudje zelo zadovoljni (nekaj kritik je
bilo le glede Knjižnice Bežigrad), zagrebška in graška knjižnica pa sta bili oce
njeni boljše kot slovenske (»Na Univerzi v Gradcu imajo digitalizirana literaturo
za slepe; vsak oddelek ima eno lupo. V elektronski knjižnici izbereš in naročiš, kar
rabiš; tam so zaposleni ljudje za digitaliziranje za študentke z ovirami,« ženska s
senzornimi ovirami).
V zvezi s splošnimi knjižnicami so ljudje poudarjali, da se radi udeležujejo bral
nih uric ali bralnih krožkov (»Bralne ure so zame edini stik s knjigami,« ženska z
večkratnimi ovirami), da se radi dotikajo knjig in da je obisk knjižnice sam po sebi
nekaj prijetnega, ker je v prostoru mir (»Knjižnico sem do dveh let nazaj obiskovala tudi kljub temu, da nisem mogla več brati. Predstavljala mi je varno zavetje,«
ženska brez ostanka vida). Za nekatere je obisk knjižnice družinski dogodek, saj
jo obiskujejo s svojcem (z otrokom, partnerjem, mamo).
Nekateri ljudje Knjižnice in fonoteke za slepe ne uporabljajo in si knjige najdejo
na knjižnih policah ali na računalniku. Manjše število oseb je dejalo, da ne bere
nič, ker ne vidijo. Gre za ljudi, ki bi potrebovali več spodbude za uporabo zvočnih
knjig in časopisov.
Med knjižnimi žanri, ki so jih vprašani najraje prebirali, so bili: zgodovinske in
potopisne knjige, biografije in avtobiografije znanih oseb, ljubezenski romani,
poezija, kriminalke, znanstvena fantastika, knjige za otroke (zaradi njihove tak
tilne narave) in knjige o zdravju. Senzorno ovirani zaposleni so omenjali tudi
branje strokovnih člankov, ki jih morajo prebrati na delovnem mestu. Nekateri
so omenjali časopise in knjige v brajici, pa tudi, da je njihovo znanje brajice
pomanjkljivo, kar občutijo kot oviro. Nekateri pa so dejali, da je uporaba brajice
prepočasna, da zavzemajo knjige v brajici preveč prostora (»Rabiš kombi za prevoz knjig. Angelika se meri na metre!« moški z ostankom vida) in je zato nefunkcio
nalna pisava, s katero si ne morejo veliko pomagati. Med branimi časopisi so bili
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najpogosteje omenjeni: Delo, Dnevnik, Aura, Nedeljski dnevnik, lokalni in verski
časopisi ter tisti, ki jih izdaja ZDSSS (Obzorje, Naš glas, RIKOSS).
Nekateri ljudje s senzornimi ovirami so imeli malo informacij o različnih možno
stih podpore, na primer niso poznali sistema EIS. Nekaj jih dlje časa po izgubi
vida ni vedelo, da obstaja specializirana knjižnica, ena oseba pa ni vedela, da
obstajajo zvočni časopisi (»Slučajno sem izvedela, da so tudi časopisi zvočni, ker je
prišel eden pomotoma po pošti,« ženska brez ostanka vida). Nekateri anketiranci
so si knjige tudi sami skenirali. Mlajši so si pomagali s storitvami Instituta Jožef
Štefan, kjer je mogoče najkrajšem času pridobiti zvočni zapis elektronske knjige.
Tisti, ki so uporabljali Knjižnico in fonoteko Minka Skaberne, so bili z njo zado
voljni. Največ nezadovoljstva so ljudje izražali zaradi premajhnega obsega knjiž
nega gradiva, čakanja na knjigo, slabe kvalitete bralcev na zvočnem zapisu (»Eni
so kvalitetni bralci, veliko pa je momljačev, da te vse mine; to težko poslušam,«
ženska brez ostanka vida), dotrajanosti gradiva (zgoščenke preskakujejo, trakovi
se trgajo), ker prihajajo časopisi s časovnim zamikom in zaradi neavtonomnosti
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,«
ženska brez ostanka vida).
V nasprotju z ljudmi z diagnozo slepi je bilo med vprašanimi z diagnozo slabovidni manjše zanimanje za branje, kar je verjetno povezano s tem, da so njihove
aktivnosti bolj raznovrstne in da morajo nekateri zaradi pešanja vida branje čim
bolj omejiti. Od skupno 72 oseb jih je 15 odgovorilo, da ne berejo rade, da so
branje opustile, da berejo zelo malo itn. Le četrtina vprašanih z diagnozo slabovi
dnih je uporabljala Knjižnico in fonoteko Minka Skaberne (19 oseb ali 26 %) in le
nekaj oseb je uporabljalo sistem EIS (šest oseb ali 8,21 %). Tu se pojavi vprašanje,
kako naj se knjižnica za slepe in slabovidne prilagodi potrebam uporabnikov, da
bi več ljudi kot do sedaj v njihovem delovanju prepoznalo koristi tudi zase.
Delitev po starosti pokaže, da je bilo v raziskovalnem vzorcu skoraj 30 odstotkov
ljudi, ki so bili uporabniki specialne knjižnice, starih nad 65 let in so večinoma
imeli diagnozo slep ali slaboviden. Ljudje so si pri branju največkrat pomagali
z uporabo računalnika, elektronsko lupo, s teleskopskimi očali, predvajalnikom
MP3, skenerjem, z diktafonom, brajevo vrstico in zvočnim zaslonom. Ugotovili
smo, da je bil izbor pripomočkov za podporo skromen in omejen na majhen krog
ljudi. Nekateri si niso mogli privoščiti niti enega od zgoraj omenjenih. Zanimivo
je, da so specialno knjižnico uporabljali le starejši senzorno ovirani in ne starejši,
ki bi zaradi drugih ovir njene storitve prav tako potrebovali. Zdi se, da specialno
knjižnico ljudje vidijo bolj kot socialno varstveno storitev, in ne kot javni servis
za spodbujanje bralne kulture. Nekaj oseb brez ostanka vida v starosti nad 65 let
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je uporabljalo elektronski informacijski sistem EIS (štiri osebe), več pa je knjige,
posnete na kasetah, dobivalo po pošti (osem oseb). V skupini slabovidnih je bilo
takšnih oseb veliko manj, samo štiri od 40 oseb so zvočne knjige dobivale po
pošti. Starejši ljudje z drugimi diagnozami, stari nad 65 let, pa niso uporabljali
storitev knjižnice.
Tudi med osebami z diagnozo intelektualne ovire in ljudmi, ki imajo večkratne
ovire, je mnogo senzorno oviranih. Eden od predsodkov je, da ljudje z intelek
tualnimi ovirami ne berejo in branja ne potrebujejo. V raziskavi smo ugotovili
nasprotno: branje predstavlja pomemben del vsakodnevnega življenja. Moški
z večkratnimi ovirami, ki obiskuje varstveno delovni center (36 let), je povedal:
»Branje mi pomeni, da kaj novega zvem. 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 naglas, včasih potiho.«
Od skupno 32 oseb z večkratnimi ovirami (cerebralna paraliza, intelektualne ovi
re) jih je bilo 31 slepih ali slabovidnih. Samo trije so dejali, da ne berejo ali pa be
rejo samo najnujnejše. Ljudje do literature pridejo na različne načine, največkrat
prek neformalnih mrež (»Jaz potrebujem organiziran prevoz v knjižnico, drugače
predolgo traja; knjige mi večkrat prinesejo prijatelji,« moški, 26 let; »V knjižnico
grem enkrat na leto, časopise in knjige mi prinese mama,« moški, 32 let; »Pomagajo
mi prijatelji, največkrat mi oni prinesejo knjigo, jaz jo na računalniku zberem, oni
mi jo pa dostavijo,« moški, 38 let). Od 32 oseb so le štiri osebe brez ostanka vida
uporabljale specialno knjižnico in fonoteko (»Knjige v Braillovi pisavi so stare,
ampak me vseeno zanimajo; zvočni posnetki iz knjižnice slepih in slabovidnih so
obrabljeni in slabi,« ženska s cerebralno paralizo in brez ostanka vida). Slednjim
je knjižnica omogočila dostavo izbranih knjig na kasetah ali v brajici po pošti.
V nasprotju s senzorno oviranimi brez dodatnih ovir je njihov stik s knjižnico
redkejši, nekateri jo obiščejo samo enkrat ali dvakrat na leto.
Vsi drugi senzorno ovirani s specialno knjižnico niso imeli stika, kar kaže na
slabo povezanost med organizacijami, ki skrbijo za potrebe oviranih. Uporabniki
so bili prejemniki določenih socialnovarstvenih storitev (obiskovanje varstveno
delovnega centra), niso pa dobili drugih storitev, na primer storitev občinskega
društva slepih, ki bi se odzvalo na nekatere od njihovih potreb. Deset vprašanih
je uporabljalo tudi druge knjižnice v lokalnem kraju in so brali knjige v varstveno
delovnih centrih. Večina od njih je poročala, da bere časopise, ki jih prinesejo
svojci, inštruktorji in terapevti v VDC-jih. V enem od varstveno delovnih centrov
je strokovna delavka priskrbela zvočne knjige vsakih štirinajst dni.
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V treh primerih, ko so odrasli živeli v zavodu, so splošno lokalno knjižnico obi
skovali z učiteljico iz institucije (v enem primeru dvakrat na mesec). V enem
primeru pa je hodila gospa z učiteljem v Knjižnico Šiška tudi do trikrat na teden.
Tisti, ki so brali več, so najpogosteje poročali o mladinski literaturi, ki jim jo pri
poročajo strokovne delavke in delavci. Nekateri so uporabljali zvočne knjige (pet
oseb, štiri slepe in ena slabovidna), le štirje pa so brali tudi brajico.
Strokovne delavke, zaposlene v nekaterih socialno-varstvenih zavodih, so pou
darile, da kar 80 odstotkov vseh vključenih v zavode, ki znajo brati, potrebuje
prilagoditve tudi na področju branja in da imajo poleg intelektualnih in/ali gibal
nih tudi senzorne ovire. Prilagoditve, ki jih vključeni v zavode VDC potrebujejo,
obsegajo tako tudi povečave črk, prilagoditve besedil za lahko branje, besedila v
brajici in zvočne zapise.
Da imajo knjižnice v življenju oseb z intelektualnimi ovirami večjo vlogo od za
gotavljanja servisa za izposojo knjig, pove tudi odgovor enega od vprašanih, ki
obiskuje varstvo delovni center: »Večkrat obiščem knjižnico. Na dva tedna. Včasih
si kaj izposodim, včasih ne,« moški z večkratnimi ovirami, 31 let. Obisk knjižnice
je torej del vsakotedenske rutine, ne da bi si človek nujno izposodil knjigo. Za
mnoge ljudi brez finančnih sredstev, kot so praviloma uporabniki VDC-jev, je
knjižnica edini dostopni javni prostor (»V knjižnico grem z mamico enkrat na teden; izposodim si cedeje in filme,« moški, 25 let).
Čeprav so številni vprašani o knjižnicah govorili kot o javnih prostorih, kamor
radi prihajajo, pa so mnogi omenjali tudi, da sami vanje ne morejo, bodisi ker jih
ves čas spremlja strokovno osebje (»Pelje nas učiteljica, pogledat si gremo knjige,«
ženska, 31 let) bodisi ker potrebujejo spremljevalca, ki pa ga nimajo ali pa ga
imajo le redko (»Zaposleni mi morajo pomagati, da pridem do knjižnice, drugače
ne morem, potrebujem spremstvo,« moški, 68 let). Za mnoge ostajajo knjižnice
povsem nedostopne.
Nekateri vprašani so poudarili, da do zvočnih knjig dostopajo s pomočjo ZDSSS
-ja, ki jim vsakih štirinajst dni pošilja zvočne knjige po pošti (»Pri nas v bližini ni
knjižnice in ne morem iti sama; brajice ne obvladam, v centru mi priskrbijo zvočne
knjige na 14 dni,« ženska, 45 let). Številni vprašani so poročali, da veliko branja
opravijo tudi na računalniku ob brskanju po internetu.
Ljudje z intelektualnimi ovirami in poškodbami glave so imeli pogosto težave
s pridobivanjem relevantne literature. V knjižnicah so jim najpogosteje ponuja
li knjige za otroke, saj velja splošni predsodek, da je prav ta literatura za ljudi
z ovirami najprimernejša. Ljudje jih vidijo kot »večne otroke« (»Berem največ
otroške knjige z velikimi črkami, revije, časopise, kjer preberem naslove, z branjem
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veliko izvem,« ženska, 34 let; »Skoraj vsak dan kaj berem, mladinske knjige in
dnevno časopisje,« ženska, 41 let; »V knjižnico hodim enkrat na teden, sposodim si
mladinsko literaturo in devedeje,« moški, 23 let). Poleg infantilizacije se pogosto
srečujejo z osamljenostjo in s stigmo. Javni prostori, ki so dostopni vsem, pred
stavljajo pomemben vir srečevanja z večinsko družbo. Mnogi si želijo več podpore
na področju branja (»Pomagajo mi delavci, tako, da mi berejo ali prinesejo knjige.
Druge organizacije mi niso nič pomagale, včasih mi berejo tudi prostovoljci,« mo
ški, vključen v varstveno delovni center, 35 let; »Da bi bilo še več knjig, da bi imel
večkrat na razpolago pomočnika, ki bi mi pomagal brati,« moški, 31 let).
Tudi ljudje z disleksijo spadajo med osebe z ovirami na področju branja. Med 16
intervjuvanimi so bile štiri osebe, ki jim branje predstavlja breme, vsi drugi pa so
povedali, da jim branje pomeni veliko (»Moj odnos do knjižnic je ‘strahospoštovanje’,« ženska, 21 let, diagnoza disleksija). Njihov stik s knjižnicami je bil redkejši
kot med zgoraj opisanimi ljudmi, najpogosteje pa so uporabljali šolske knjižnice
in knjižnice v lokalnem okolju. Ena od vprašanih je razlikovala tudi med knjižni
co in branjem: »V knjižnico hodim rada, ker mi je všeč prostor, berem pa ne rada,
ker imam oviro,« ženska z diagnozo disleksija, 23 let. Sklepamo lahko, da bi ljudje
z ovirami na področju branja s primerno podporo ovire lahko zmanjšali.
Ljudje z gluhoslepoto so bili izmed vseh ljudi, ki so bili vključeni v raziskavo,

najbolj prikrajšana družbena skupina na področju branja, imeli so najnižjo izo
brazbo, najmanj sredstev za življenje in so bili brez podpore tolmačev in drugih
asistentov. Od 12 oseb so tri obiskovale knjižnico, dve osebi sta bili nepismeni,
ena pa je pisala in brala slabo. Le štiri osebe so uporabljale računalnik. Dve ose
bi, ki sta imeli ostanek vida, sta uporabljali knjižnico in fonoteko (ena je redno
brala časopis RIKOSS). Ena izmed njiju je dejala, da sicer uporablja Knjižnico in
fonoteko Minka Skaberne, a rajši in pogosteje Knjižnico Otona Župančiča, saj je
prijaznejša, svetlejša in v njej ni neprijetnega vonja.
Večina jih je bila vključenih v društvo Dlan, ki izvaja tečaje opismenjevanja. Med
pripomočki, ki jih uporabljajo, so bili 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 bi potrebovala programsko opremo, a si je ne more privoščiti. Le ena oseba je
imela tolmača, ki ji ga je zagotovilo Društvo gluhih in naglušnih. Med vprašani
mi je bila opazna zelo velika mera osamljenosti in pomanjkanje podpore (le dve
osebi sta omenili pomoč družinskih članov). Kar polovica od njih (šest oseb) živi
samih, tri osebe pa niso navedle, s kom živijo.
Pregled izkušenj z branjem in dostopa do branja ljudi z različnimi ovirami na
področju branja je pokazal, da je za mnoge edini način dostopa do knjižničnega
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gradiva s pomočjo ljudi, ki jim knjige dostavijo domov. Pri pregledu vseh odgovo
rov vprašanih smo ugotovili, da so jih podpirali predvsem svojci (mama, partner,
odrasli otrok, vnukinja), prijatelji (devet primerov), gospodinjske pomočnice (en
primer), tolmači (en primer), občinsko društvo slepih in Društvo študentov inva
lidov. Omenjeni so bili tudi prostovoljci, vzgojitelji in terapevti v VDC-jih, ki pri
našajo ali berejo knjige, zaposleni v domovih za starejše, ki imajo bralne krožke.
Nobena od teh oblik podpor se ni pojavljala v izrazitem številu. Večina ljudi je
živela doma s svojci, nekaj oseb je živelo v socialno varstveni instituciji in nekaj
jih je živelo samih.

5 Osebe z ovirami na področju branja: dosežek Marakeške
pogodbe
»Naredi naj se pogodba z založniki, da še tisti dan, ko izide knjiga v založbi,
pride v roke tudi osebam z okvaro vida,« moški s senzornimi ovirami.
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, je ocenilo, da ima v Sloveniji resnejše senzorne
ovire 30.000–40.000 oseb (posvet ZDSSS-ja, oktober 2013, neobjavljeni podatki).
Ta ocena je pravilna, če med senzorno ovirane štejemo vse ljudi, ki imajo ovire
na področju branja in bi potrebovali različne storitve, ki bi jim olajšale dostop do
branja s pripomočki in bralnimi formati, na kar najbolje opozarja prav Marakeška
pogodba.8 Ta določa, da je v skladu s človekovimi pravicami oviranih do informi
ranosti in izobraževanja vse knjige in drugo tiskano gradivo treba poleg tiskane
izdati tudi v elektronski in zvočni obliki ter da se morajo spremeniti nacionalne
zakonodaje na področju avtorskih pravic.9
Marakeška pogodba prinaša široko in vključujočo definicijo osebe z oviro na po
dročju branja, in sicer: »Oseba z oviro na področju branja je oseba, ki ne more
učinkovito brati tiskanega besedila zaradi ovire vida, fizične, zaznavne, razvojne,
kognitivne ali intelektualne ovire. Ovira na področju branja onemogoča osebi, da
bi pridobila informacije z uporabo tiskanega gradiva na običajni način in zah
teva, da uporabi alternativne metode, da bi dostopala do informacij. Ovira na

8
9

Marakeška pogodba, v izvirniku Marrakesh treaty, je nastala 27. junija 2013 v maroškem Marakešu.
Slovenija jo je podpisala leta 2014 (WIPO, 2013, 2016; Council of the European Union, 2015).
Glej: 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/elektron
ske-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/ (1. junij 2016).
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področju branja vključuje oviro na področju vida, intelektualne ovire, ali fizične
ovire, ki na specifičen način onemogočajo uporabo knjige.«10 Pojem »print di
sabled« je prvi začel uporabljati Georg Kerscher, pionir na področju digitalnih
zvočnih knjig (WIPO, 2016).
Z implementacijo Marakeške pogodbe bi ljudje z ovirami na področju branja do
bili prost dostop do različnih formatov knjižnega in časopisnega gradiva, kar bi
zmanjšalo njihove socialne ovire zaradi omejenega in časovno zamaknjenega
dostopa do pisnih virov vseh vrst. Dostopni formati vključujejo brajico, velik tisk,
elektronske knjige, zvočne knjige s posebno navigacijo, zvočne opise in radijsko
oddajanje. Danes jim je na voljo zgolj do sedem odstotkov knjig, ki v tiskani obliki
izidejo na leto v posamezni državi, po ocenah pa je globalno samo med senzorno
oviranimi okoli 285 milijonov ljudi, ki zaradi neprilagojenega formata ne morejo
dostopati do večine izdanega gradiva (WIPO, 2016). Zagovorniki Marakeške po
godbe so to poimenovali kar »knjižna lakota« (angl. book famine), kar so v naši
raziskavi izrazili tudi ljudje z ovirami, ko smo jih spraševali o dostopu do knjig,
ki jih želijo prebrati. Marakeška pogodba govori o reprodukciji publikacij v dosto
pnem formatu ali obliki (angl. accesible format copy), njen namen pa je globalna
izmenjava knjig in tiskanih materialov v različnih formatih. Države podpisnice se
s podpisom Marakeške pogodbe zavežejo:
a) zagotoviti izjemo v zakonu o avtorskem pravu, ki osebam z ovirami na področ
ju branja ali organizacijam, katerih uporabniki so osebe z ovirami na področju
branja, omogoča reprodukcijo tiskanih del z ustreznimi prilagoditvami in
b) zagotoviti možnost izmenjave (izvoza in uvoza) prilagojenih reprodukcij tiska
nih del z drugimi podpisnicami Marakeške pogodbe (WIPO, 2016).
Marakeška pogodba je stopila v veljavo 30. septembra 2016, ko jo je kot dvajseta
država ratificirala Kanada, kar je bil pogoj za začetek njene veljavnosti. Evropska
unija je Marakeško pogodbo podpisala aprila 2014.
Med podpisnicami je tudi Slovenija, ki pa pogodbe ni ratificirala. Slovenija je
novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (2007) leta 2015 dopolnila z 48. a
členom, ki določa »prosto reproduciranje in distribuiranje dela ter javno recitira
nje«, a le v primeru »invalidov«. Zakonski člen ostaja dvoumen. Ali »prosto repro
duciranje« pomeni pravico do knjižnega dela v različnih formatih in kaj obsega

10

Izvirna definicija se glasi: 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 in
clude visual impairments, learning disabilities, or physical disabilities that impede the ability to
manipulate a book in some way (WIPO, 2013).
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pojem »invalidne osebe« v času, ko invalidov ni več in so zgolj ljudje z določenimi
ovirami in z iz tega izhajajočimi specifičnimi potrebami? Ali sta otrok z disleksijo
in starejša oseba, ki zaradi slabšega vida rajši poseže po zvočnih knjigah, inva
lida? Nihče od njiju nima medicinske oznake; ali jo bosta potemtakem morala
pridobiti, kar bo močno omejilo njune druge človekove pravice, ki jih imata, ali
pa bosta ostala brez različnih knjižnih formatov? Moteče je tudi, da je 48. člen
omejen zgolj na »pravico do obveščenosti«, ne govori pa o pravici do enakovre
dnega dostopanja do knjig kot kulturne dobrine in o pravici do izobraževanja.
Osebe z ovirami na področju branja imajo torej kljub oviram pravico do branja,
informiranosti in izobraževanja kot vsi drugi ljudje, kar pomeni, da je naloga
okolja, da ovire zmanjšuje. Zato Konvencija o pravicah oseb z ovirami skupaj z
Marakeško pogodbo določa, da morajo nacionalne države zagotoviti, da pravice
na področju intelektualne lastnine niso diskriminatorne in da ne predstavljajo
dodatnih ovir pri dostopu do izobraževalnih, informativnih in kulturnih dobrin.
Slovenija je pri odpravljanju teh ovir še na začetku.

6 Potrebe ljudi z ovirami na področju branja
»Knjižnica mora biti v lokalnem okolju, prijazna mora biti vsem. V knjižnici mora
biti dostopen nekdo, ki te bo spremljal,« ženska, 45 let.
»Knjižnica naj bo prijazna za populacijo, vendar takšna, kot je navadna. Poleg
stopnic mora imeti tudi klančino in dvigalo,« moški, 26 let.
»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,« moški, 36 let.
Ne glede na diagnoze so ljudje izražali podobne potrebe in želje, med katerimi
je prevladovala potreba po elektronskem dostopu do natisnjenih knjig in po
elektronskem dostopu na spletni strani knjižnice v tekstovnem (txt) formatu, saj
je golo besedilo najlažje prilagoditi (»Pomembno je, da se ne rabiš premikat,«
študent, 23 let; »Če človek dobi zvočne zapise in ne samo pdf-je, mu to omogoča,
da lahko posluša besedilo kjerkoli,« moški, 40 let).
Za mnoge je bil eden od problemov časovni zamik pri dostopu do novic in knjig.
Menili so, da je v Sloveniji premalo zvočnega gradiva, branje s tipom pa je utru
jajoče. Želeli so si več gradiva v elektronski obliki, kjer lahko poljubno povečajo
velikost črk. Nekateri so predlagali, da bi bile zvočna in elektronske knjige opre
mljene s povzetki, ki bi olajšali izbiro. Nekateri so pogrešali dostop do uporabni
kom prijaznih katalogov knjig.
Knjižnica, 2016, 60(4), 33–54
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Številni vprašani so poudarjali pomen elektronskih izboljšav, na primer uvedba
formata daisy pri poslušanju v formatu MP3 (»ker ne veš, kje si ostal«), moderni
zacija EIS-a, ki sedaj ni prilagojen preprostim uporabnikom (»zdaj so koraki preveč zahtevni, postopek je predolg, treba si je veliko zapomniti«), uporabo skenerja,
ki besedilo pretvori v program word in iz njega odstrani slike. Poudarjali pa so
tudi, da morajo biti knjižnice opremljene z dovolj velikim številom računalnikov
(»knjižnica na Ptuju naj bo prilagojena vsaj z enim prilagojenim računalnikom«),
elektronskimi lupami in računalniki z brajevo vrstico ter bralnikom jaws ter ele
ktronskim portalom, ki bi se ga dalo listati.
Tudi potreba po večjem obsegu finančnih sredstev je bila za nekatere ključna
za dostopanje do bralnega gradiva. Pomanjkanje denarja za nakup pripomoč
kov omejuje dostop do branja (»zbiram denar za daisy predvajalnik, ki stane 450
evrov«). Ekonomski položaj pa je pri nekaterih ljudeh vplival tudi na to, ali so si
kupili dnevne časopise in revije ali ne.
Ena najpogosteje izraženih potreb je bila potreba po računalniškem opismenjevanju, saj ljudje ne glede na diagnoze in starost potrebujejo podporo pri učenju
računalniških programov, kot so sintetizator govora, uporaba sistema EIS ipd.
Moški brez ostanka vida, vključen v specialno knjižnico, je povedal: »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.« Starejši moški brez ostanka vida je opisal podobno izkušnjo: »Že 30 let
uporabljam knjižnico za slepe, osem let uporabljam dostavo na dom in šele zadnjih
devet mesecev hodim v knjižnico, da bi nas naučili uporabljati digitalno knjižnico.«
Manjše število oseb je menilo, da bi morala biti velikost črk kar zakonsko dolo
čena, saj postajajo črke vse manjše. Nekaj oseb je priznalo, da si doma naredi
jo zalogo knjig, ki so posnete na kasetah, iz specialne knjižnice, iz bojazni, da
bi ostale brez njih. Nekaj senzorno oviranih in gluhoslepih je izrazilo željo po
znanju brajice. Ljudje, ki so bili gibalno in senzorno ovirani, pa so opisovali,
da arhitekturne ovire in pomanjkanje spremljevalcev onemogočajo dostop do
knjižnic in do branja.

7 Splošna dostopnost knjižnic in univerzalno oblikovanje
Mnogo ljudi je menilo, da bi morala biti knjižnica, ki bi bila primerna za ljudi s
senzornimi ovirami in z ovirami na področju branja, odprta za vse ljudi (»knjiž
nica bi morala biti dostopna čim širšemu krogu uporabnikov« in »imeti moramo
dostop do katerekoli knjižnice v Sloveniji«). Ljudje s fizičnimi ovirami, poškodbo
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glave in intelektualnimi ovirami so poudarjali, da bi knjižnica morala biti v lokal
nem okolju in arhitekturno dostopna ljudem na vozičkih (»Naj bo v Novem mestu,
da lahko prideš tudi z vozičkom noter in da bi imela nizke police,« ženska, 34 let).
Fizično dostopnost knjižnice, ki jo lahko obiskuje kar največ ljudi, so vprašani
opisali zelo podrobno in z zanosom. Pomeni, da je knjižnica dostopna z mestnim
avtobusom; da sta v njeni bližini avtobusna postaja in parkirišče; da od avtobu
sne postaje in parkirišča v knjižnico vodijo posebne oznake; da ima klančino,
dvigalo, stopnice in tla s taktilnimi oznakami; da je prostor dovolj prostoren za
obračanje vozička; da ima ograje, ki vodijo po knjižnici; da so prostori zamejeni,
saj veliki prostori ovirajo orientacijo; da ima nizke knjižne police (»Knjižnica, v
katero bi lahko prišel z vozičkom in ki bi imela nizke police,« moški, 39 let); da so
tla brez preprog; da je prostor svetel; da so povsod oznake v brajici in v poveča
nem tisku; da ima knjižnica na voljo izposojo povečeval in prostor za pse vodnike.
S temi odgovori so vprašani opozorili na koncept univerzalnega oblikovanja v
arhitekturi, ki poleg estetske vrednosti omogoča uporabo izdelkov in prostorov
čim širšemu prebivalstvu (pojem je ustvaril Ron Mace, arhitekt z izkušnjo fizične
ovire). Njegovi začetniki so ugotovili, da je tisto, kar koristi oviranim, praviloma
dobro tudi za druge ljudi, zato so razvili »filozofijo univerzalnega oblikovanja«, ki
je pomenila premik od koncepta prostora brez arhitekturnih ovir h konceptu uni
verzalnega oblikovanja za vse ljudi (Lid, 2014). Univerzalno oblikovanje 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; vrata, ki jih je mogoče enostavno
odpreti le z eno roko ali brez rok; uporaba gumbov, 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 sredstev komunikacije; oznake, ki uporabljajo visoko kontrastne
barve; navodila, ki so dostopna tako vizualno kot glasovno; velik format oznak,
simbolov, napisov. V raziskavi se je pokazalo, da so pomemben del univerzalnega
oblikovanja tudi zaposleni v knjižnici, ki premostijo morebitne individualne ovire
posameznice in posameznika, ki v načrtovanju prostora niso bile upoštevane
(»Šla bi v knjižnico, pa da bi imela spremljevalca, ki bi me peljal in vozil z vozič
kom,« ženska, 52 let).
Nekateri vprašani so z obžalovanjem spomnili, da tudi potujoče knjižnice niso
dostopne za ljudi z večkratnimi ovirami: »Želim si potujočo knjižnico z rampo
za vozičke in spremstvo. Police bi morale biti nizko ali pa nekdo zraven, da bi ti
pomagal,« ženska, 42 let.
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Poleg fizične dostopnosti so vprašani opozorili tudi na elektronsko in tehnološko dostopnost. Ljudje z ovirami na področju branja so največkrat omenjali, da
bi morala biti knjižnica, ki ima različne bralne formate, dostopna vsem ljudem, ne
le senzorno oviranim, in da bi morale različne bralne formate imeti tudi lokalne
knjižnice (»Želim si dostop do vse literature, ki jo imajo videči, da bi bila prilagojena
v elektronsko obliko ali zvočni zapis,« moški z ostankom vida). Med senzorno ovira
nimi pa je bila še posebej pogosto izražena želja, da bi knjige morale biti dostop
ne na spletu, da bi ljudje do njih dostopali od doma (»ni važno, kje bo knjižnica,
samo da bo elektronsko dostopna«). Elektronska dostopnost obsega tudi sezname
literature, ki morajo biti na spletnih straneh specialne in splošne knjižnice; izpis
vsebine knjige (»možnost krajšega zapisa vsebine knjige, da približno veš, kaj vzameš iz knjižnice«), naročanje po telefonu, izboljšan EIS,11 pošiljanje literature prek
računalnika, format daisy (»da bi se lažje premikala po straneh in poglavjih«) in
oddaljen dostop, omogočen z aplikacijami za androide in iPhone.
Ljudje so poudarjali, da želijo imeli enostaven digitalni dostop do knjižnice, ka
mor se prijavijo, pridobijo zvočno besedilo in poslušajo knjigo (»dostop do knjiž
nice z domačega računalnika«). Omenjali so nujnost katalogov gradiva v brajici
in v zvočni obliki. Želeli so si elektronske in zvočne zapise vseh pisnih gradiv;
elektronske bralnike, ki naj bi sčasoma postali tudi zvočni; predhodni preizkus
knjige; uvedbo sistema daisy; možnost skeniranja šifre knjige, da bi jo oseba
lažje našla v knjižnici; brezplačno oziroma cenovno ugodno ponudbo preobli
kovanja tiskanega besedila v elektronsko (»knjižnici bi poslal revijo, ta bi jo skenirala, popravila in mi jo poslala nazaj«). Mnogi so poudarjali, da ima knjižnica
širšo izobraževalno funkcijo. Zato so predlagali, da se organizirajo srečanja z
avtorji in avtoricami knjig, da se omogoči osebni stik z ustvarjalci. Predlagali so
več literarnih večerov in okroglih miz, organiziranje potopisnih predavanj, kul
turnih dogodkov, gledaliških predstav, pa tudi tečaje za usposabljanje za delo z
računalnikom.
Za vprašane je bila pomembna tudi komunikacijska dostopnost, ki se je izražala
v željah po dobro usposobljenem osebju v knjižnicah in po spremljevalcih za tiste,
ki so prvič v knjižnici. Poudarjali so pomen prijaznega osebja, svetovanje (npr. po
moč pri iskanju želene knjige), pomoč osebja pri delu z računalnikom in potrebo
po tem, da se gradivo rezervira vnaprej po telefonu ali po elektronski pošti.
Pri dostopnosti do knjižničnega gradiva so ljudje izražali željo po široki izbiri
literature, po več aktualnih knjigah, po zvočnem dostopu do vsake izdane knjige,
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po večjem številu izvodov na knjigo, po možnosti dostopanja do knjižnih polic,
zmanjšanju čakanja in hitrejšem kroženju literature. Knjižnično gradivo naredijo
dostopno tudi večja pisava, brajica in formati za lahko branje. Mogoče je govoriti
tudi o časovni dostopnosti, ko gre za želje ljudi, da bi imeli dostop do dnevnih
novic (ne da prejemajo novice, stare nekaj tednov) in takojšnji dostop do elek
tronskega izvoda knjige, ko izide tiskana knjiga.
Vprašani so se večkrat osredotočili na tisto, kar so v sistemu podpore že poznali.
V zvezi z delovanjem specialne knjižnice za slepe in slabovidne so poudarili, da
si še naprej želijo distribucijo knjig prek običajne pošte in digitalno dostopnost
od doma. Med želenimi izboljšavami pa so navedli: povečanje obsega sedanje
ga gradiva, širša izbira literature in večje število izvodov; več otroške literature,
taktilne knjige; novi natisi v brajici; več zaposlenih knjižničarjev in knjižničark,
ki bi znali opisati vsebino gradiva in svetovati, da ne bi bilo treba dolgo čakati;
povečanje obsega zvočnih knjig. Nekateri so si želeli zvočne knjige z boljšo kva
liteto bralcev besedil, kot je trenutno na voljo. Da knjižnica 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«); obnovitev starega gradiva (oguljene knjige, uničeni trakovi in
DVD-ji: naj bodo boljše škatle za CD-je, ker se hitro zlomijo in potem lepijo); večja
ažurnost pri pretvarjanju knjig v zvočni zapis; več izbora poljudnoznanstvene
literature na področju zdravja in psihologije.
Obenem pa je raziskava pokazala, da ljudje uporabljajo tudi številne druge
knjižnice. Izkušnje s splošnimi knjižnicami so praviloma zelo dobre. Največ kri

tik je bilo glede Univerze 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.

8 Zaključek
Raziskava je ugotovila, da ljudje z različnimi ovirami težko dostopajo do bralnega
gradiva, čeprav je branje pomembna dejavnost. Obstaja povezava med branjem
in ovirami, ki so telesne in socialne. Če se je nekoč predpostavljalo, da ovirani
nimajo zanimanja za branje, danes ugotavljamo, da doživljajo ljudje z različni
mi ovirami socialne omejitve na področju branja (vključno s predpostavko, da
ljudje z ovirami ne potrebujejo knjižnic). V običajnih knjižnicah je premalo pri
lagojenega gradiva, v specialni knjižnici pa je gradivo pogosto dotrajano, izbira
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skromna, ljudje pa so prisiljeni brati knjige in časopisne novice, ki izhajajo z
velikim zamikom.
Raziskava je ugotovila, da je treba več pozornosti nameniti medsebojnemu sode
lovanju različnih socialno varstvenih sistemov, da bi lahko človek zadovoljil tudi
potrebe po informacijah, izobraževanju in branju, ko je enkrat vpet v določeno
institucijo ali organizacijo. Nekaterim skromna finančna sredstva onemogočajo
nakup pripomočka, ki bi jim olajšal branje, zato potrebujejo več finančne podpore,
drugi pa več podpore na področju računalniške pismenosti. Pokazalo se je, da so
ljudje z ovirami na področju branja slabo obveščeni o specialni ponudbi knjižnice
za slepe, saj je bila ta namenjena le ljudem z diagnozo slep oziroma slaboviden.
Odgovori so tudi pokazali, da so ljudje, ki dostopajo do splošnih knjižnic, z nji
mi 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, na
šteli pa so tudi številne predloge za izboljšave. Pokazalo se je, da tisti z večjo
možnostjo izbire (in predvsem mlajši ljudje) raje izberejo knjižnico v lokalnem
okolju ali knjižnico, ki je zanje lažje dostopna, kot specialno knjižnico.

Slika 1: Katalog Knjižnice slepih in slabovidnih Minka Skaberne

Z razvojem novih tehnologij in vse daljšo življenjsko dobo se spreminjajo tudi po
trebe ljudi. Novo je tudi razumevanje potreb na področju branja, ki jih nimajo le
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senzorno ovirani, temveč tudi ljudje, ki v roki ne morejo držati knjige in jo listati,
ter tisti, ki ne razbirajo črk. Na to opozarja Marakeška pogodba, ki uvaja več sen
zibilnosti do ljudi z ovirami na področju branja. Zato je skrajni čas, da v specialni
knjižnici potrebe po branju zadovoljujejo ne zgolj senzorno ovirani, temveč vsi,
ki imajo ovire na področju branja, in da nastane več univerzalno oblikovanih
knjižnic, ki bodo ponujale dostopnost knjig tudi v elektronski in zvočni obliki,
in to za vse ljudi. Posodobljena Knjižnica slepih in slabovidnih Minka Skaberne
ostaja pod okriljem ZDSSS-ja, njena nova organizacija pa kaže na večjo odprtost
in na postopno prilagajanje njenega delovanja javni mreži knjižnic. Med svoje
uporabnike poleg senzorno oviranih vabi tudi ljudi z ovirami na področju branja
(Slika 1), kar je dragocen premik h kulturi vključevanja v Sloveniji.
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