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PREDSTAVITEV

O projektu TECH.LIBRARY
Projekt se osredotoča na reševanje problema, skupnega vsem sodelujočim partnerjem: kako 
približati knjižnične storitve slepim in slabovidnim uporabnikom. Temeljna naloga projekta 
je s pomočjo razprave določiti najustreznejše dejavnosti in pričakovane rezultate, potrebne 
za doseganje tega cilja.

Pri načrtovanju dejavnosti v okviru projekta smo upoštevali dejstvo, da sodobne tehnologije 
danes osebam z ovirami olajšajo branje in sodelovanje pri drugih aktivnostih, ki jih knjižni-
ce pripravljajo. Slepi in slabovidni imajo dostop do specifičnih računalniških programov in 
sodobnih orodij, ki jim olajšajo uporabo svetovnega spleta in elektronskih virov.

Žal se pogosto zgodi, da zaposleni v knjižnici niso seznanjeni z delovanjem in uporabo tovr-
stnih orodij, da bi lahko knjižnične storitve približali tej ciljni skupini uporabnikov. V okviru 
projekta smo se zato osredotočili na ozaveščanje zaposlenih v knjižnici o novih informacij-
sko komunikacijskih orodjih (v nadaljevanju IKT) in storitvah, ki vključujejo slepe in slabo-
vidne ter posredovanje izkušenj in primerov dobrih praks pri delu s slepimi in slabovidnimi.

Na ta način želimo izboljšati seznanjenost knjižničarjev z mednarodnimi primeri dobrih praks 
na področju sodelovanja s slepimi in slabovidnimi uporabniki s pomočjo IKT orodij. Z izme-
njevanjem primerov dobrih praks med zaposlenimi v knjižnicah bodo lahko knjižnice spoznale 
strategije, ki se uporabljajo v drugih državah. Pri projektu sodelujoče knjižnice so analizirale 
že obstoječe prakse in črpale navdih za nove pobude projekte, storitve in metodologije, ki naj 
bi izboljšale znanja zaposlenih in hkrati razširile njihov vpogled na delo z osebami z ovirami.

Digitalne tehnologije in spletna orodja so ključnega pomena pri promociji knjižničnih stori-
tev za slepe in slabovidne uporabnike.

V večini držav Evropske unije:

• se knjižnični delavci ne zavedajo obsega in potenciala IKT orodij in storitev, s kateri-
mi bi omogočili dostopnost knjižničnih storitev slepim in slabovidnim. Prav tako niso 
seznanjeni z dejavnostmi drugih knjižnic, ki bi jih lahko uvedli v svoji knjižnici.

• digitalna znanja zaposlenih v knjižnicah pogosto ne zadostujejo za ustrezno integraci-
jo digitalnih orodij, namenjenih slepim in slabovidnim uporabnikom.

Projekt TECH.LIBRARY se osredotoča na 3 glavne cilje:

1. Spodbujanje izmenjave primerov dobrih praks o storitvah in uporabi IKT orodij pri 
pripravi knjižničnih storitev, namenjenih slepim in slabovidnim.

2. S pomočjo pripravljenih aktivnosti za samostojno učenje izboljšati digitalna znanja 
knjižničnih delavcev o uporabi IKT orodij, ki jih bodo nato lahko posredovali slepim 
in slabovidnim uporabnikom. 
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3. Ustvariti mrežo sodelujočih knjižnic kot odgovor na potrebe slepih in slabovidnih upo-
rabnikov.

Za uresničitev zastavljenih ciljev smo pripravili naslednje dejavnosti:

1. Obisk partnerskih knjižnic in izmenjava primerov dobrih praks. Na ta način se bodo 
sodelujoči seznanili s praksami drugih knjižnic o tem, uporabljajo IKT orodja za po-
moč slepim in slabovidnim uporabnikom.

2. Vzpostavitev spletne platforme, ki knjižničnim delavcem omogoča izobraževanje, iz-
menjavo izkušenj in mnenj, komunikacijo, vzpostavitev stikov in objavljanje prispev-
kov o dejavnostih v okviru projekta. 

3. Priprava kratkega usposabljanja zaposlenih o uporabi sodobnih IKT orodij in tehnolo-
gij za zagotavljanje knjižničnih storitev slepim in slabovidnim uporabnikom.

Pri projektu sodeluje šest splošnih knjižnic iz šestih držav, s podporo tehničnega partnerja. 
Pri izobraževanju in izmenjevanju primerov dobrih praks sodeluje 122 udeležencev, 260 
udeležencev pa je vključenih v nadaljnje aktivnosti. 

Pri mreženju in izmenjavi izkušenj bodo lahko preko spletne platforme sodelovale tudi dru-
ge knjižnice, ki bodo tu našle uporabne informacije, videoposnetke in gradivo za izobraže-
vanje, prikaz delovanja različne opreme in druge vsebine, s katerimi bodo lahko izboljšale 
znanja svojih zaposlenih. 

Glavni cilj projekta je spodbujati strokovni razvoj in izboljšati znanja knjižničnih delavcev 
pri uporabi IKT orodij ter s tem izboljšati dostopnost knjižničnih storitev slepim in slabo-
vidnim uporabnikom po Evropi. 

Knjižnica bo postala resnično dostopna slepim in slabovidnim uporabnikom le, če bodo pri 
njenem prilagajanju spreminjajočim se digitalnim tehnologijam imeli pomembno vlogo tudi 
knjižnični delavci.

Predstavitev sodelujočih knjižnic

Bolgarija, Regionalna knjižnica Petko R. Slaveykov
www.libraryvt.com

Regionalna knjižnica Petko R. Slaveykov – Veliko Tarnovo je bila ustanovljena leta 1889 
kot “splošna knjižnica s svojim statutom in pravilnikom”. Na podlagi zakona št. 171/12. 
11.1920 je od novembra leta 1920 tretji nacionalni repozitorij. Danes je to največja knjižnica 
osrednje severne Bolgarije. Pri opravljanju svojega poslanstva združuje tradicijo in uporabo 
sodobnih tehnologij. 

Knjižnična zbirka vključuje več kot 610 000 znanstvenih knjig, serijskih publikacij, elek-
tronskih gradiv itd. Del fonda je tudi edinstvena zbirka 1100 starih tiskov, 29 rokopisov in 

http://www.libraryvt.com
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bogata zbirka fotografij, razglednic, znamk in značk, ki se nanašajo na mesto Veliko Tarnovo 
in celotno regijo. 

Knjižnica zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo uporabnikom, pripravlja 
izobraževanja knjižničarjev, nudi podporo ostalim knjižnicam v regiji, zbira podatke o knji-
žnični aktivnosti in jih posreduje Ministrstvu za kulturo in Narodni knjižnici sv. Cirila in 
Metoda v Sofiji. 

Regionalna knjižnica Petko R. Slaveykov je organizacijski center za 153 splošnih knjižnic v 
regiji. Pri uresničevanju svojih projektov in programov sodeluje s socialnimi organizacijami 
in društvi. Knjižnične storitve vključujejo podajanje informacij, organiziranje izobraževanj 
in jezikovnih tečajev. 

Knjižnica za slepe in slabovidne uporabnike organizira računalniške seminarje in izobra-
ževanja za uporabo njim namenjene programske opreme, pripravlja izobraževanja o pisa-
nju brajice, gledališke predstave in potujoče razstave fotografij in dokumentov, prilagojene 
osebam s posebnimi potrebami. Regionalna knjižnica skupaj z Oddelkom za založništvo, 
bibliotekarstvo in informatiko Univerze Veliko Tarnovo vsako leto organizira znanstveno 
konferenco z naslovom “Knjižnice – branje – komunikacija”. Na konferenci sodelujejo pre-
davatelji s področja bibliotekarstva in drugih znanosti, študentje in knjižničarji iz bolgarskih 
splošnih in univerzitetnih knjižnic ter knjižničarji iz drugih evropskih držav. Regionalna 
knjižnica Petko R. Slaveykov izdaja knjige, monografije, brošure in bibliografska kazala. 
Periodično izdaja kataloge z informacijami o knjižnici, knjižnični zbirki, dejavnostih, ki jih 
pripravljajo, in knjižničnih katalogih.

Hrvaška, Mestna knjižnica Reka
www.gkr.hr

Mestna knjižnica Reka (Gradska knjižnica Rijeka, akronim GKR) je bila ustanovljena leta 
1962 kot naslednica dveh starejših institucij: Reške javne čitalnice (ustanovljene leta 1849) 
in Splošne knjižnice Sušak (ustanovljene leta 1930). Sestavlja jo mreža knjižnic, oddelkov 
in bibliobusov. Poleg osnovnih knjižničnih storitev svojim uporabnikom omogoča dostop 
do računalnikov in interneta, pripravlja izobraževanja s področja informacijske tehnologije, 
izvaja pravljične ure za predšolske otroke, delavnice za otroke in najstnike, organizira bralne 
skupine, predstavitve knjig in srečanja z avtorji, razstave, strokovna srečanja itd. 

GKR zaposluje 60 ljudi, od tega 50 bibliotekarjev in knjižničnih pomočnikov. Knjižnica ima 
21.734 članov. Število članov se je v zadnjih štirih letih povečalo skoraj za 20 %.

Knjižnica si prizadeva postati kulturno, izobraževalno, socialno in informacijsko središče 
mesta, ki bo dostopno vsem. Kot splošna knjižnica spodbuja demokratične vrednote in te-
melji na načelu odprtosti. Deluje kot središče skupnosti, ki ji omogoča dostop do znanja, 
informacij in kulture ter je prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Dejavnosti knjižnice se delijo na tri skupine: tradicionalne knjižnične storitve, ki jih opravlja 
kot ena izmed hrvaških splošnih knjižnic, niz inovativnih in včasih povsem eksperimental-
nih dejavnosti, katerih cilj je spreminjati vlogo in meje sodobne knjižnice, ter dejavnosti, 
ki se nanašajo na prihajajoče infrastrukturne spremembe (2020 – 2021) povezane z gradnjo 

http://www.gkr.hr
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nove osrednje stavbe Mestne knjižnice Reka in Otroško hišo v nekdanjem kompleksu Ri-
karda Benčića.

Mestna knjižnica Reka, je ena izmed pomembnejših kulturnih ustanov. Prenova delovanja 
knjižnice, ki se je začela leta 2018, je prinesla največje razvojne spremembe v zgodovini 
knjižnice, ki bodo vplivale ne le na delovanje knjižnice, pač pa tudi na delovanje ostalih kul-
turnih ustanov v mestu. Knjižnica je leta 2016 prejela nagrado “Organizator prostovoljnega 
dela” za dobro prakso vključevanja prostovoljcev, leta 2014 pa je prejela tudi mednarodno 
nagrado za inovativno uporabo tehnologije, ki jo podeljuje EIFL.

Italija, ARGO

ARGO je podjetje s sedežem v Faenzi, specializirano za razvoj, izvajanje in koordinacijo 
mednarodnih projektov ter kulturnih in poslovnih razvojnih dejavnosti. Podjetje želi z anali-
tičnim presojanjem spodbujati in razvijati ustvarjalni proces ter:

a. s sodelovanjem z javnimi in zasebnimi ustanovami spodbujati inovativne dejavnosti in 
uporabo rezultatov raziskav;

b. spodbujati ustvarjalnost in sodelovanje kot strateško prednost pri razvoju;

c. podpirati ustanove pri razvoju inovativnih projektov in rešitev;

d. izboljšati konkurenčnost lokalnega okolja;

e. privabiti širšo mrežo potencialno zainteresiranih strani (zasebnih, javnih, tehničnih in 
institucionalnih) k sodelovanju pri skupnih inovativnih projektih. 

Podjetje deluje na več področjih (kultura, družbena inovativnost, območni marketing, iz-
obraževanje) in nudi podporo na tehničnem in vodstvenem področju: pri pripravi študij in 
analiz, kvalitativni evalvaciji, razvoju načrtov, menedžmentu, zbiranju finančnih sredstev, in 
širjenju objavljanju rezultatov. Podjetje zaposluje visoko usposobljene ljudi, ki so speciali-
zirani na različnih področjih in imajo vsaj 5 let izkušenj s sodelovanjem pri inovativnih in 
partnerskih projektih. 

Dejavnosti podjetja ARGO so:

• Izobraževanje in usposabljanje: Podjetje opravlja raziskave in študije o inovativnih 
metodah in orodjih, pripravlja priročnike za usposabljanje in izobraževalne vsebine na 
področjih zaposlovanja, turizma, poslovnega razvoja in internacionalizacije. Organi-
zirajo tudi različna tematska izobraževanja za mlade in odrasle.

• Diseminacija in uporaba rezultatov: Podjetje razvija strategije, načrte in kampanje za ko-
munikacijo, diseminacijo in uporabo rezultatov. Zaposluje ljudi z znanji s področja tradi-
cionalnih komunikacij in trženja, poznavanjem sodobnega spleta, družbenih platform in 
sodobnih tehnoloških orodij za širjenje informacij o projektih, dejavnostih in blagovnih 
znamkah. Podjetje je specializirano za načrtovanje, organizacijo in koordinacijo mednaro-
dnih konferenc, srečanj, pripravo videoposnetkov in dokumentarnih filmov, pojasnjevanje 
izbire pri projektu uporabljenih orodij in opredeljevanje aktivnosti udeležencev.

• Svetovanje: ARGO s svojo ekipo strokovnjakov ponuja visoko specializirane stori-
tve za podporo razvoju različnih delovnih skupin na področju kulture in izobraževa-
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nja: študije izvedljivosti, finančne in proračunske analize, razvoj poslovnega načrta, 
priprava menedžerskih kontrolnih mehanizmov, kvalitativni menedžment, evalvacija 
pred začetkom in po zaključku projekta.

Italija, Unione della Romagna Faentina (URF)
www.romagnafaentina.it

Unione della Romagna Faentina (URF) je zveza šestih sosednjih občin na jugovzhodu itali-
janske pokrajine Emilija Romanja. Pokriva področje veliko približno 600 km2 in ima 90.000 
prebivalcev.

URF so leta 2012 ustanovile občine Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, 
Riolo Terme in Solarolo, ki so želele s to edinstveno organizacijsko strukturo izboljšati svoje 
storitve za prebivalce na tem območju. Od leta 2018 so sodelujoče občine, prenesle vse svoje 
zaposlitve in pristojnosti na URF. Zvezo vodjo župani šestih občin članic.

Pri projektu sodeluje Oddelek za kulturo in turizem, ki je zadolžen tudi za vodenje občinskih 
knjižnic. Organizacijsko vodenje projekta je prevzela knjižnica Manfrediana v občini Faen-
za, ki je koordinator celotne URF. 

Knjižnične storitve URF poleg knjižnice Manfrediana opravljajo manjše knjižnice na podro-
čju občine Faenza in knjižnice ostalih občin, ki so del strukture URF. 

Dejavnosti knjižnic v sklopu URF so: informacije o dostopu in uporabi knjižničnega gradi-
va, referenčna služba in svetovanje glede knjižničnega gradiva, spletna rezervacija gradiva, 
izposoja, fotokopiranje, organizacija kulturnih srečanj in iniciativ, priprava predlogov dejav-
nosti za šole na vseh stopnjah izobraževanja in promocija literature. 

Zgodovinska stavba knjižnice Manfrediana je prizorišče pomembnih kulturnih seminarjev, 
srečanj z avtorji in ostalih dogodkov. 

V Manfrediani je zaposlenih 14 oseb, 2 dodatni osebi sta zaposleni v manjših knjižnicah. 
Ostalo osebje je zaposleno preko storitvenih pogodb. 

Knjižnica preko nacionalne prostovoljske službe sodeluje z dvanajstimi prostovoljci. 

Pri projektu sodelujejo vodje knjižnic in oddelkov za kulturo in turizem ter zaposleni z 
večletnimi izkušnjami s področja načrtovanja in vodenja evropskih projektov, lokalnih in 
mednarodnih dogodkov in dejavnosti. 

Knjižnice v Faenzi imajo 40.371 članov, vse knjižnice URF pa imajo skupno 60.798 članov. 
Letno si uporabniki izposodijo 78.600 enot knjižničnega gradiva, 41.154 uporabnikov je 
uporabljalo čitalnice in študijske sobe. 

Knjižnični sistem URF spodbuja uporabo spletnih platform, e-knjig, zvočnih knjig in drugih 
spletnih storitev. Knjižnice URF svojim uporabnikom omogočajo dostop do spletne platfor-
me Media Library Online – MLOL. Ta ponuja 1.500.000 prosto dostopnih virov, približno 
400.000 jih je dostopnih članom knjižnic. MLOL ponuja dostop do elektronskih knjig, zvoč-
nih knjig, časopisov, filmov, glasbe in drugih informacijskih virov. 

http://www.romagnafaentina.it
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Knjižnice URF imajo dolgoletne izkušnje z vodenjem dejavnosti, namenjenih prebivalcem 
vseh starosti (otrokom, mladim, odraslim in starejšim). Knjižnica Manfrediana je na naci-
onalni in mednarodni ravni vodila in sodelovala pri več projektih, namenjenih izboljšanju 
knjižničnih storitev, predvsem tistih, namenjenih starejšim uporabnikom (na primer s kul-
turnimi prireditvami in srečanji ter preko storitve izposoje časopisov in serijskih publikacij).

Latvija, Mestna knjižnica Mazsalaca
www.mazsalaca.lv

Mestna knjižnica Mazsalaca je bila ustanovljena leta 1886 in je ena najstarejših knjižnic v 
regiji Severni Vidzeme. 1. septembra 2021 je postala samostojna enota Združene knjižnice 
Valmiera. 

Opravlja knjižnične, bibliografske in informacijske storitve in deluje kot kulturna, izobraže-
valna in informacijska ustanova v lokalni skupnosti. Redno organizira fotografske in slikar-
ske razstave ter druge aktivnosti za odrasle in otroke, kot na primer izlete, vožnje s kolesi, 
srečanja z avtorji, kreativne delavnice, predstavitvene oglede knjižnice in drugo.

Knjižnica sodeluje pri projektu “Story library” (Knjižnice pripovedujejo zgodbe), ki ga 
pripravlja Latvijska nacionalna komisija za UNESCO in pri bralnem projektu “Children, 
Youth and Parents Jury” (Porota otrok, mladih in staršev). Knjižnica sodeluje z različnimi 
ustanovami in organizacijami, kot so: Srednja šola Mazsalaca, Inštitut za predšolsko vzgojo 
“Dārziņš”, Regionalni muzej Mazsalaca, Muzej Valmiera, Združenje starejših Mazsalaca 
“Atbalss”, ostale knjižnice, ki so del Združene knjižnice Valmiera ter druge nevladne orga-
nizacije in združenja. 

Leta 2021 je imela knjižnica 585 članov vključno z otroki in mladimi do 18. leta. Knjižnica 
je zabeležila 9758 obiskov in 20.289 izposoj knjižničnega gradiva.

Naslov:
Mazsalaca City Library

Parka iela 9-2, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
Elektronska pošta: mazsalacas.biblioteka@vb.valmierasnovads.lv

Spletna stran: https://www.mazsalaca.lv/

Romunija, Nacionalna knjižnica
www.bibnat.ro

Dejavnosti Nacionalne knjižnice Romunije so prepoznavanje, zbiranje, organiziranje, raz-
iskovanje, razvijanje, ohranjanje in promocija nacionalne in kulturne dediščine ter zbirke 
Românica. Zbirko Românica sestavlja tiskano gradivo in gradivo na drugih nosilcih, ki je 
bilo izdano v tujini in se nanaša na Romunijo, njene prebivalce in kulturo, dela romunskih 
avtorjev, izdana v vseh jezikih, ter publikacije tujih avtorjev v romunskem jeziku, izdanih v 
tujini. Najpomembnejši vir gradiv o romunski kulturi in civilizaciji so gradiva, ki jih knjižni-
ca prejema v obliki obveznega izvoda. V okviru svojih dejavnosti knjižnica omogoča dostop 

http://www.mazsalaca.lv
mailto:mazsalacas.biblioteka%40vb.valmierasnovads.lv?subject=
https://www.mazsalaca.lv/
http://www.bibnat.ro
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do svojih zbirk v raziskovalne, študijske in informativne namene. Knjižnična zbirka vsebuje 
pribl. 12.5 milijona bibliografskih enot referenčnega gradiva, ki je organizirano po področjih 
ali v posebnih zbirkah. Pomembna značilnost knjižnične zbirke je raznolikost gradiv, ki jo 
sestavlja. Poleg gradiva na tradicionalnih nosilcih zbirko sestavljajo plakati, arhivi grafik, 
atlasi, zemljevidi, slike, zvočni dokumenti, stari tiski, video posnetki, rokopisi in fotografije 
iz 19. in 20. stoletja. Nacionalna knjižnica je sodelovala pri več projektih digitalizacije, kate-
rih rezultat je digitalna zbirka knjižničnega gradiva. Knjižnična zbirka raste tudi z vzpostavi-
tvijo digitalne knjižnice in digitalizacijo tiskanih gradiv. Leta 2011 se je knjižnica preselila v 
nove prostore, ki so prilagojeni novim informacijskim in dokumentacijskim potrebam. Novi 
prostori knjižnice naj bi s površino 112.000 m2 zadostovali specifičnim nalogam nacionalne 
knjižnice in drugim kulturnim in prostočasnim dejavnostim. Nacionalna knjižnica Romunije 
poleg tradicionalnega knjižničnega prostora nudi konferenčne in razstavne prostore, prodajo 
antikvarnega gradiva in drugih knjig, prostore za poslušanje in pregledovanje neknjižnega 
gradiva ter prostor za zabavo. Nacionalna knjižnica pripravlja in sodeluje pri projektih na 
nacionalni in mednarodni ravni. Primer tovrstnih projektov je projekt “The Balkan itine-
raries” (Balkanske poti), ki spodbuja zavedanje o kulturnih posebnostih balkanske regije s 
frankofonskega vidika. 

Nacionalna knjižnica Romunije organizira različne kulturne in strokovne dogodke, name-
njene vsem uporabnikom, na primer Noč knjižnic in Noč raziskovalcev, gledališke, glasbene 
in plesne predstave, razstave, prireditve ob izdaji knjig, konference z različnih področij ter 
projekt “Dream – Digital resources – easy to access and manage” (Digitalni viri – enostaven 
dostop in uporaba), namenjen slepim in slabovidnim. 

Decembra leta 2012 organizacija Motivation Foundation knjižnici podelila nagrado za prila-
goditev prostorov gibalno oviranim. 

Knjižnica za slepe in slabovidne pripravlja projekcije prilagojenih filmov, ki si jih lahko 
ogledajo tudi drugi obiskovalci. 

Med ostale dejavnosti knjižnice sodijo tudi ustvarjanje, hranjenje, upravljanje in posredo-
vanje romunske pisne dediščine. Nacionalna knjižnica si prizadeva, da bi bile njene zbirke 
dostopne vsem, ne glede na starost, spol, nacionalnost ali oviranost. Storitve knjižnice so 
namenjene celotni družbi, zato so njeni uporabniki različne ciljne skupine:

• Posamezniki z različnimi interesi, poklici in informacijskimi potrebami. Njihove in-
formacijske potrebe so lahko enake potrebam uporabnikov splošnih knjižnic, lahko jih 
zanimajo gradiva, ki so del posebnih zbirk ali pa bi želeli preko medknjižnične izpo-
soje naročiti gradivo drugih knjižnic. 

• Splošne knjižnice in bibliotekarji nacionalne knjižnične mreže (območne knjižnice in 
druge splošne knjižnice), za katere Nacionalna knjižnica Romunije razvija in upravlja 
nacionalno podatkovno bazo s področja bibliotekarstva, ureja specializirane publika-
cije, ki se nanašajo na Nacionalno knjižnico, ter jim preko Centra za patologijo in 
restavratorstvo publikacij nudi podporo in pomoč pri restavraciji gradiva.

• Romunske založniške hiše, za katere knjižnica pripravlja ISBN, ISSN in CIP zapise. 

• Uporabniki storitev Nacionalne knjižnice so tudi romunske in tuje kulturne ustanove, 
ki s pomočjo s pomočjo darov Nacionalne knjižnice izpopolnjujejo svoje knjižnične 
zbirke. Storitve knjižnice uporabljajo tudi pravne institucije, ki za iskanje specifičnih 
informacij uporabljajo knjižnične informacijske storitve. 
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Slovenija, Mestna knjižnica Ljubljana
www.mklj.si

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je največja splošna knjižnica v Sloveniji. Predstavlja 
kulturno, informacijsko, družbeno in komunikacijsko središče za posameznike, skupine, lo-
kalne skupnosti, kulturne ustanove in organizacije. Svoje dejavnosti opravlja za prebivalce 
Ljubljane (290.000 prebivalcev) in za obiskovalce mesta. Knjižnično mrežo sestavlja 36 enot 
in potujoča knjižnica s 47 postajališči (postajališče potujoče knjižnice je tudi pri ženskem 
in moškem zaporu ter domu upokojencev). Knjižnica ima 76.000 članov in 220 zaposlenih.

Knjižnica je v letu 2019, pred začetkom pandemije COVID-19, za uporabnike organizirala 
in izvedla 2.400 brezplačnih dogodkov in 1.250 različnih brezplačnih izobraževalnih dejav-
nosti (tečajev in delavnic). MKL organizira izobraževanja tudi za uporabnike s posebnimi 
potrebami, imigrante, brezposelne in iskalce zaposlitve itd. Izobraževalne dejavnosti organi-
zirata Center za koordinacijo storitev, ki organizira izobraževalne dejavnosti za uporabnike 
vseh starostnih skupin, in Učni center (kompetentni center za splošne knjižnice na državni 
ravni), ki organizira izobraževanja zaposlenih v MKL in ostalih knjižnicah po Sloveniji.

V zadnjih letih se v MKL pojavlja povečano povpraševanje po storitvah za uporabnike z 
zmanjšanimi možnostmi – migrante, posameznike z nizko stopnjo izobrazbe in uporabni-
ke s pomanjkanjem osnovnih znanj in spretnosti ter osebe z okvaro sluha, vida ali gibalno 
ovirane osebe – na primer povpraševanje po delavnicah, informacijskih storitvah, tečajih. 
Hkrati se je pokazalo tudi pomanjkanje potrebnega znanja knjižničnih delavcev za izvajanje 
tovrstnih dejavnosti, s katerimi bi privabili te ciljne skupine v knjižnico.

http://www.mklj.si
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Namen priročnika
Z medsebojno izmenjavo primerov dobrih praks bodo zaposleni v knjižnicah dobili prilož-
nost za pridobitev znanj in izkušenj o tem, kako v ostalih knjižnicah izboljšujejo dostopnost 
knjižnice za slepe in slabovidne s pomočjo IKT orodij. Spoznali bodo primere projektov, 
dejavnosti, konceptov in že uveljavljenih storitev, ki so na voljo v drugih knjižnicah. Par-
tnerske knjižnice so svoje izkušnje in praktične primere delile v času mednarodnih srečanj, 
virtualno ter na pripravljeni platformi.

Na ravni Evropske unije je bilo izvedenih že več projektov z izmenjevanjem izkušenj med 
knjižnicami, katerih cilj je bil izboljšati storitve za slepe in slabovidne uporabnike. Takšnega 
projekta, kjer bi se izmenjava izkušenj osredotočala na izobraževanje zaposlenih, še ni bilo. 
Nabor prispevkov ter priprava smernic in priporočil o izmenjavi najboljših praks bi tako 
lahko bila zelo inovativna in uporabna rešitev.

Priročnik vsebuje primere dobrih praks. Praktični del priročnika lahko knjižnični uslužbenci 
uporabljajo pri nadaljnjem izobraževanju. Priročnik nudi podporo zaposlenim pri spopada-
nju z vsakodnevnimi izzivi na področju zagotavljanja dostopnosti storitev slepim in slabo-
vidnim uporabnikom.
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STATISTIČNI PODATKI IN 
ZAKONODAJA

Statistični podatki

Bolgarija

Statistični podatki projekta “Vision for vision”, ki ga pripravlja organizacija Retina Bolga-
rija, kažejo, da je bilo leta 2020 v Bolgariji 45.777 slepih ljudi, 155.775 ljudi z zmerno do 
hudo okvaro vida in 149.847 ljudi z lažjo okvaro vida. Glede na statistične podatke, ki so ob-
javljeni na portalu “VisionAtlas” ima 19.2 % prebivalcev (1.325.129 ljudi) Bolgarije okvaro 
vida. V mestu Veliko Tarnovo je več kot 100 slepih in slabovidnih prebivalcev. Regionalna 
knjižnica “P. R. Slaveykov” si prizadeva izboljšati dostopnost storitev za slepe in slabovidne 
uporabnike. Vid je najpomembnejše čutilo in igra pomembno vlogo v vsakdanjem življenju. 
Ljudem omogoča vizualno doživljanje sveta. Po drugi strani lahko težave z vidom zelo ovi-
rajo ljudi pri vsakodnevnih aktivnostih.

Source: https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisti-
cheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf

Slika: Število slepih v Bolgariji. Vir: www.atlas.iapb.org

Slika: Število oseb z zmerno do hudo okvaro vida. Vir: www.atlas.iapb.org

https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf
https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf
http://www.atlas.iapb.org
http://www.atlas.iapb.org
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Slika: Število oseb z lažjo okvaro vida. Vir: www.atlas.iapb.org

Hrvaška

Po podatkih hrvaškega registra oseb z ovirami, ki ga pripravlja Inštitut za javno zdrav-
je Republike Hrvaške1, je bilo leta 2019 na Hrvaškem 27.092 oseb z okvaro vida, kar 
predstavlja 5,3 % vseh oseb z ovirami in 7 % pojavnost tovrstne oviranosti. V glavnem 
mestu Zagreb je registriranih 3.509 oseb z okvaro vida, kar predstavlja 4,1 % vseh oseb 
z ovirami in 4 % pojavnost. Glede na diagnoze delne ali popolne izgube vida je na Hr-
vaškem registriranih 14.321 oseb z okvaro vida, v Zagrebu pa 1.508. V Primorsko-Go-
ranski županiji je registriranih 1.882 oseb z okvaro vida, kar je 9,3 % celotnega števila 
oseb z ovirami.

Italija

Italijanska zakonodaja o klasifikaciji in kvantifikaciji okvar vida in pravilih pri očesnih pre-
gledih (zakon št. 138/2001) določa 5 stopenj okvare vida. Klasifikacija zajema vse okvare 
vida, od popolne slepote z manj kot 3 % ohranjenega vidnega polja, do slabovidnosti, kamor 
so vključene osebe z manj kot 3/10 ohranjenostjo vida na obeh očesih ali tistem, s katerim 
vidijo bolje, in pri katerih je kljub korekciji vidno polje manjše od 60%. 

Glede na podatke ISTAT, Nacionalnega statističnega inštituta, je bilo leta 2019 v Italiji 60 
milijonov prebivalcev. Po podatkih projekta DescriVendo (projekt vodi ANS – Italijanska 
zveza oseb z okvaro vida) je v Italiji skoraj 2 milijona ljudi z okvaro vida, kar je približno 
3% populacije. Zveza ocenjuje, da je približno 0,3 % teh ljudi popolnoma slepih. 

V pokrajini Emilija Romanja je bilo leta 2016 po podatkih Nacionalnega inštituta za social-
no varstvo (INPS) 6.055 slepih prebivalcev. 

Starost in spol slepih in slabovidnih nista bila zavedena v nobeni izmed navedenih stati-
stik. Številke so okvirne, saj le majhen del slepih in slabovidnih (predvsem v starejši po-
pulaciji) poišče pomoč pri ustanovah, kjer bi ustrezno ocenili stanje njihove okvare vida.
1 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Osobe_s_invaliditetom_2019.pdf

http://www.atlas.iapb.org
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Latvija

Podatki o slepih in slabovidnih v Latviji so dostopni preko portala Centralnega statistič-
nega urada.

Invalidski strokovni pregled v Latviji izvaja strokovna neodvisna institucija – Državna 
zdravniška komisija za oceno zdravstvenega stanja in delovne sposobnosti, ki beleži in pos-
reduje informacije o osebah z ovirami, vključno z okvaro vida. 

Za določitev stopnje oviranosti se uporabljajo kategorije Mednarodne klasifikacije funkcio-
nalnosti ter zmanjšane zmožnosti in zdravja Svetovne zdravstvene organizacije. To pomeni, 
da je poleg zmanjšane zmožnosti ocenjena tudi funkcionalna zmožnost osebe. 

Otroci s posebnimi potrebami, mlajši od 18 let, niso klasificirani v skupine. Zmanjšana spo-
sobnost odraslih je razdeljena v več skupin: 

• I. skupina – osebe s težko oviranostjo (osebe, ki so 80 – 100 % nezmožne za delo),

• II. skupina – osebe z zmerno oviranostjo (osebe, ki so 60 – 79 % nezmožne za delo),

• III. skupina – osebe z lažjo oviranostjo (osebe, ki so 20 – 59 % nezmožne za delo). 

Državna zdravniška komisija za oceno zdravstvenega stanja in delovne sposobnosti je v letu 
2020 beležila 201.549 oseb z ovirami, pri 5 % je bila oviranost povezana z okvaro vida.

Podatki za leto 2020 Latvija Občina Mazsalaca
Osebe z ovirami 201 549 Ni podatka
Slepi in slabovidni 10 003 13
Odrasli 9 656 12
Otroci 347 1
1. skupina 2 833 2
2. skupina 2 547 4
3. skupina 4 338 7

VIR

Latvija ima 2 milijona prebivalcev. Več kot 12.000 ljudi je delno ali popolnoma izgubilo vid. 
Posledično so ti ljudje izgubili od 70 – 80 % sposobnosti sprejemanja novih informacij in 
so v veliki meri izgubili možnost neodvisnega delovanja. Slepota je ena izmed težjih oblik 
telesnih okvar, kar potrjujejo tudi raziskave po svetu.

VIR

Romunija

V Romuniji pripravlja Nacionalni center za pravice oseb z ovirami, otroke in posvojitve če-
trtletne statistike o oviranih osebah, kjer je opredeljenih več kategorij. Najnovejši objavljeni 
podatki povzemajo stanje, kot je bilo na dan 30. junija 2020. 

Po uradnih podatkih je bilo v Romuniji 93.133 slepih in slabovidnih oseb z različnimi stop-
njami okvare vida:

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_OD/OSP_OD__sociala__veseliba__vesel/VAG132.px
https://www.lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/statistika-un-petijumi/
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Stopnja Kategorija Število oseb
Težka okvara (I) otroci 2108
Težka okvara (I) odrasli 78796
Težja okvara (II) otroci 488
Težja okvara (II) odrasli 102566
Zmerna okvara (III) otroci 1417
Zmerna okvara (III) odrasli 25635
Lahka okvara (IV) otroci 58
Lahka okvara (IV) odrasli 1501
SKUPAJ otroci 4672
SKUPAJ odrasli 208498
SKUPAJ otroci in odrasli 213170

Vir: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/

Slepi in slabovidni predstavljajo 10,91 % vseh oseb z ovirami.

REGIJA KATEGORIJA ŠTEVILO
ILFOV SKUPNO število ne institucionaliziranih oseb, od 

tega:
888

ILFOV ne institucionaliziranih otrok 27
ILFOV ne institucionaliziranih odraslih 861
ILFOV SKUPNO število institucionaliziranih oseb, od tega: 1
ILFOV Institucionaliziranih otrok 0
ILFOV Institucionaliziranih odraslih 1
ILFOV SKUPNO, od tega: 889
ILFOV otrok 27
ILFOV odraslih 862
BUKAREŠTA SKUPNO število ne institucionaliziranih oseb, od 

tega:
5 441

BUKAREŠTA ne institucionaliziranih otrok 138
BUKAREŠTA ne institucionaliziranih odraslih 5 303
BUKAREŠTA SKUPNO število institucionaliziranih oseb, od tega: 8
BUKAREŠTA Institucionaliziranih otrok 0
BUKAREŠTA Institucionaliziranih odraslih 8
BUKAREŠTA SKUPNO, od tega: 5 449
BUKAREŠTA otroci 138
BUKAREŠTA odrasli 5 311

SKUPNO ŠTEVILO V REGIJI 6 338

Vir: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/

Slovenija

V Sloveniji je med 8.000 in 10.000 slepih in slabovidnih oseb. Zveza društev slepih in sla-
bovidnih Slovenije ima približno 4.000 članov. Članstvo v zvezi je prostovoljno. Glede na te 
ocene je med prebivalstvom Slovenije od 0,2 do 0,5 % slepih in slabovidnih.

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
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Zakonodaja

Bolgarija

Vizija Ministrstva za delo in socialne zadeve o razvoju politike za vključevanje oseb z ovira-
mi je v zadnjih letih tesno povezana z uporabo celostnega pristopa k vodenju politik. Politika 
vključevanja oseb z ovirami je povezana z univerzalnostjo, nedeljivostjo in soodvisnostjo 
vseh človekovih pravic in svoboščin ter potrebo po zagotavljanju polnega uživanja teh pra-
vic brez diskriminacije, tudi za osebe z ovirami. Ta politika uporablja na posameznika osre-
dotočen pristop, ki temelji na človekovih pravicah in katerega cilj je zagotoviti vključevanje 
in polno udejstvovanje oseb z ovirami v javnem življenju.

Hrvaška

Na Hrvaškem zakonodajo, ki obravnava pravice oseb z ovirami, pripravlja Ministrstvo za 
delo, pokojninske zadeve, družino in socialno politiko. Na njihovi spletni strani je objavljen 
seznam vseh zakonov, ki zadevajo osebe z ovirami in se nanašajo tudi na slepe in slabovi-
dne2. Najpomembnejši dokument je trenutno Nacionalna strategija za enakopravne možnosti 
oseb z ovirami za obdobje 2017 – 2020.3

Med najpomembnejšimi dokumenti, ki se nanašajo na knjižnice, je Marakeška pogodba, ki 
olajšuje izdelavo in posredovanje knjig (na nacionalni in mednarodni ravni), prilagojenih 
slepim in slabovidnim. Pogodba določuje izjeme in omejitve na področju avtorskega prava. 
Marakeška pogodba, ki je pomemben korak naprej pri izenačevanju pravic slepih in slabo-
vidnih, vključuje tri ključna določila:

1. književna dela je mogoče ustvarjati v dostopnih formatih brez avtorjevega privoljenja;

2. književna dela lahko v dostopnih formatih reproducirajo javne ustanove in neprofitne 
organizacije, kot so knjižnice;

3. dovoljeno je javno uprizarjanje avtorskih del (izjema v avtorskem pravu).

Evropska unija je pogodbo ratificirala 1. oktobra 2018, v vseh državah članicah (vključno z 
Združenim kraljestvom Velike Britanije) pa je v veljavo stopila 1. 1. 2019.4

Drugi pomembni zakoni, ki se nanašajo na delovanje knjižnic, so:

• Zakon o gibanju slepih oseb s pomočjo psa vodnika5

• Zakon o ortopedskih in drugih pripomočkih6

2 https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/
zakonodavni-okvir-11999/11999

3 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html
4 https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_45.html
5 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
6 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html
https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_45.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html
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Italija

Italijanske knjižnice sledijo smernicam IFLE in dobrim praksam, predlaganim v UNESCO-
vem Manifestu (1995). Zakonodaje, ki bi urejala dostopnost knjižnic za slepe in slabovidne 
na državni ravni, ni. Knjižnica Manfrediana je se zato obrnila na Inštitut Cavazza, kjer sta dr. 
Torrenta in g. Ciani svetovala, kako narediti knjižnico dostopno slepim in slabovidnim. Vho-
dna vrata v knjižnico (in po potrebi tudi na ostalih točkah v knjižnici) naj bodo avtomatizira-
na. Zagotovljen naj bo enostaven dostop do informacij o knjižnici, še posebno o storitvah za 
slepe in slabovidne. Pravilnik knjižnice in informacije o njenih zbirkah naj bodo natisnjeni 
v brajici ter v izvodu z velikim tiskom in naj bodo dostopni na več mestih v knjižnici. Prva 
informacijska točka naj bo postavljena v bližini vhoda, kjer lahko knjižnični delavci upo-
rabnike pozdravijo in seznanijo s vsemi potrebnimi informacijami. Primeren pripomoček so 
lahko tudi talne oznake, ki slepim in slabovidnim omogočajo lažjo navigacijo skozi prostore. 
Slepi in slabovidni iščejo informacije tudi na spletu, zato je treba preveriti dostopnost sple-
tnega kataloga in spletne strani knjižnice. Za odrasle in otroke bi morale biti na voljo knjige 
v brajici, knjige s povečanim tiskom in zvočne knjige.

Dostopnost digitalnih virov knjižnice (zvočne knjige, e-knjige, časopisi in ostali prosto do-
stopni viri) je zelo pomembna za slepe in slabovidne uporabnike. MLOL (Media Library 
Online) je digitalna knjižnica v Italiji, ki zagotavlja dostopnost svoje spletne strani s tem, da 
omogoča strojno branje vseh vsebin. Pri zagotavljanju dostopnosti sodelujejo z organizacijo 
LIA Fundation, ki preverja dostopnost e-knjig. 

Knjižnice morajo slepim in slabovidnim uporabnikom omogočiti uporabo IKT pripomoč-
kov, ki jim olajšajo branje, na primer računalnike s programsko opremo za strojno branje 
besedil, Braillove tipkovnice ter elektronske namizne in prenosne lupe. 

Treba je izboljšati komunikacijske spretnosti zaposlenih v knjižnici, ki bodo sodelovali s 
slepimi in slabovidnimi uporabniki. Poleg tega naj knjižnice organizirajo tudi aktivnosti in 
dogodke za otroke, mlade in odrasle z okvaro vida, ter jih s tem privabijo k obiskovanju in 
uporabi knjižnice.

Latvija

1. marca 2010 je državni parlament (Saeima) ratificiral Konvencijo Združenih narodov o 
pravicah oseb z ovirami. S tem se je Latvija zavezala k promociji, varovanju in zagotavljanju 
enakopravnosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse osebe z ovirami.

Vodilna državna ustanova na področjih dela, socialnega varstva, otrokovih in družinskih 
pravic in enakopravnosti za osebe z ovirami in enakopravnosti med spoloma je Ministrstvo 
za socialne zadeve. 

Glavni namen zakonodaje je promoviranje, varovanje ter zagotavljanje popolnega in ena-
kopravnega upoštevanja človekovih pravic in svoboščin ter spoštovanje dostojanstva oseb z 
ovirami v skladu s konvencijo Združenih narodov. 

Poleg tega zakonodaja:

• zagotavlja kakovostno in primerljivo osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje za 
otroke s posebnimi potrebami s spodbujanjem njihovega vključevanja v vse stopnje in 
oblike izobraževalnega procesa v skladu z njihovimi sposobnostmi; 
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• sprejema ukrepe za vključevanje oseb z ovirami na trg dela in zagotavlja ustrezno 
podporo ob upoštevanju stopnje njihove funkcionalnosti;

• sprejema ukrepe za izboljšanje socialnega statusa oseb z ovirami, ki bi zmanjšali šte-
vilo oseb na robu revščine in zagotovili, da vse osebe z ovirami prejemajo državno 
denarno podporo, ki ustreza njihovi stopnji oviranosti;

• zagotavlja dostop do kakovostnih informacij, s čimer želi izboljšati možnosti oseb 
z ovirami pri uveljavljanju človekovih pravic in svoboščin, jim omogočiti polno in 
dostojno življenje v demokratičnem prostoru in hkrati izboljšati komunikacijo in ra-
zumevanje družbe.

VIR

11. 5.2002 je bila ustanovljena zveza več kot dvajsetih neprofitnih organizacij “SUSENTO” 
(krovna zveza združenj oseb z ovirami v Latviji). Zastopa interese vseh oseb z ovirami na 
lokalni, državni in mednarodni ravni in pri tem upošteva interese posameznih skupin.

“SUSENTO” trenutno združuje 54 različnih organizacij, v katere je včlanjenih več kot 
50.000 oseb z ovirami in oseb s kroničnimi boleznimi. 

Organizacija s svojim delovanjem zagotavlja, da vlada sprejema zakonodajo, ki spoštuje 
človekove pravice in ne diskriminira oseb z ovirami in oseb s kroničnimi boleznimi ter spod-
buja njihovo popolno vključitev v družbo.

VIR

Zakon o knjižnicah v 15. členu (v veljavi od 23. 06. 1998) definira odgovornost knjižnic – 
da zagotovijo dostop do vseh knjižničnih storitev vsem uporabnikom knjižnice ne glede 
na spol, starost, raso, narodnost, fizični status, kraj bivanja in druge dejavnike. Knjižnica 
mora zagotoviti ustrezne pogoje in opremo, da bodo lahko njene storitve uporabljale osebe 
z zmanjšano mobilnostjo.

VIR

Romunija

Pravice oseb z ovirami v Romuniji opredeljujeta zakon 448/2006 z naknadnimi spremem-
bami in dopolnitvami ter zakon 201/2010, s katerim je Romunija ratificirala Konvencijo o 
pravicah oseb z ovirami. Konvencijo je 13. 10. 2006 sprejela Generalna skupščina Združe-
nih narodov, Romunija jo je podpisala 26. septembra 2007. Konvencija predstavlja okvir za 
uveljavljanje tega standarda v mednarodnem pravu. 

Konvencija označuje prehod od medicinskega k socialnemu modelu oviranosti. Ta temelji 
na upoštevanju človekovih pravic in ne opredeljuje oviranosti kot značilnosti ali pomanjklji-
vosti osebe, na katero je treba gledati z usmiljenjem in jo varovati, temveč kot interakcijo 
med posebnostmi oseb in tem, kako se družba na te posebnosti odziva. Poudarja socialne 
ovire, ki preprečujejo, da bi osebe z ovirami aktivno sodelovale v družbi.

https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditate-1
https://www.sustento.lv/par-sustento/
https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums
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To je v Romuniji edina zakonodaja, ki opredeljuje pravice oseb z ovirami. Država je sprejela 
tudi Nacionalno strategijo o pravicah oseb z ovirami za obdobje 2016 – 2020. Nacionalna 
strategija o pravicah oseb z ovirami za obdobje 2021 – 2027 je še v razpravi.

Slovenija

Konvencija o pravicah invalidnih oseb

Konvencija zavezuje države podpisnice, med katerimi je tudi Slovenija, k zagotavljanju po-
polnih in enakovrednih človekovih pravic in svoboščin osebam z okvaro.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da država financira javne ustano-
ve in kulturne programe, ki so posebej namenjeni slepim in slabovidnim ter drugim skupi-
nam prebivalstva s posebnimi potrebami.

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o knjižničarstvu poudarja dolžnost splošnih knjižnic, da svoje storitve zagotavljajo 
tudi za osebe s posebnimi potrebami.

Pravilnik o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe

Pravilnik določa, da mora knjižnica zagotavljati dostop do ustreznih gradiv za uporabnike s 
posebnimi potrebami, pri čemer specifično omenja slepe in slabovidne uporabnike.

Zakon o medijih

Republika Slovenije podpira izdelavo in diseminacijo vsebin namenjenih slepim z uporabo 
ustreznih tehnik in razvojem primerne tehnične infrastrukture.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?d-49688-s=3&id=ZAKO3370&d-49688-o=2
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
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DEJAVNOSTI IN STORITVE, KI JIH ZA 
SLEPE IN SLABOVIDNE UPORABNIKE 
PRIPRAVLJAJO PRI PROJEKTU 
SODELUJOČE KNJIŽNICE

Romunija

“Dream (Digital Resources – easy to access and manage)” (Digitalni viri – enostaven 
dostop in uporaba) – projekt sponzorira organizacija Orange foundation

Cilji projekta so omogočiti slepim in slabovidnim osebam dostop do informacij, podatkov-
nih zbirk, katalogov in spletnih virov, jih obveščati o kulturnih in izobraževalnih dogodkih 
v knjižnici, spodbujati k vključevanju v kulturno okolje ter s tem tudi olajšati njihovo vklju-
čevanje na trg dela.

S sodelovanjem pri projektu je knjižnica leta 2013 pridobila 
naslednjo opremo za pomoč slepim in slabovidnim osebam:

• bralnike zaslona,

• povečevalnike zaslona,

• elektronsko lupo,

• elektronski povečevalnik tiskanih besedil s funkcijo 
glasovnega predvajanja skeniranega besedila,

• Braillov tiskalnik,

• predvajalnike knjig v DAISY formatu,
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• obsežno zbirko elektronskih in zvočnih knjig, 

• tipne tlorise knjižnice.

Nacionalna knjižnica s pomočjo teh naprav in z digitalizacijo 
tiskanih gradiv omogoča slepim in slabovidnim dostop do in-
formacij. Ti lahko naprave uporabljajo v čitalnicah in na raču-
nalnikih v knjižnici, v družboslovni čitalnici, pravni čitalnici, 
časopisni čitalnici, na otroškem in mladinskem oddelku in na 
oddelku za informacije, ter pri uporabi knjižničnih katalogov. 

Knjižnica nudi podporo knjižnicam, ki želijo slepim in slabo-
vidnim omogočiti dostop do svojih zbirk. Prav tako nudi pod-
poro delodajalcem, ki želijo zagotoviti ustreznost delovnega 
mesta za zaposlene, in vsem, ki bi želeli izvedeti več o pred-
nostih dostopnosti.

• 85 % projekta financira organizacija Orange Foundation

• 15 % pa Nacionalna knjižnica Romunije.

• Spletna stran: https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/

Sound of pages (Zvok strani)

Knjižnica projekt “Sound of pages” izvaja od leta 2015. S projektom želi Nacionalna knji-
žnica ustvariti digitalno knjižnico dostopno slepim in slabovidnim osebam. V okviru projek-
ta želi zbrati in digitalizirati gradivo splošnih knjižnic, ga pretvoriti v format, ki bo dostopen 
slepim in slabovidnim, ter digitalizirane vsebine objaviti na spletni platformi, kjer bodo do-
stopne slepim in slabovidnim po vsej državi. Slepi in slabovidni uporabniki lahko dostopajo 
do zbirke lokalno, v prostorih knjižnice in preko spleta – z dostopom preko knjižničnega 
kataloga, dostopnega na spletni strani knjižnice. 

Projekta sta namenjena slepim in slabovidnim. Njihovo število v Romuniji, po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije, narašča. V Romuniji imajo slepi in slabovidni omejene 
možnosti izobraževanja ter kasneje tudi omejene možnosti zaposlovanja. Eden izmed razlo-
gov za to je malo literature, ki bi bila prilagojena njihovim potrebam. Razlogi za to so tudi 
pomanjkanje seznanjenosti učiteljev in delodajalcev o novih načinih za dostopnost informa-
cij in o koristnosti vključevanja oseb z ovirami v družbo. 

Osebe z ovirami so lahko aktivni udeleženci v skupnosti. Naloga Nacionalne knjižnice pri 
tem je, da omogoči dostop tako do knjižnice kot prostora, kot tudi do informacij, dostopnih 
na spletu in v podatkovnih bazah, ter ostalih storitev knjižnice. Glede na različne oznake, s 
katerimi družba označuje osebe z ovirami, so posamezniki omejeni tako na socialnem kot tudi 
na psihološkem področju, kar jih ovira pri uspešnem opravljanju nalog. Nacionalna knjižnica 
podpira njihovo vključevanje v družbo s tem, da jim omogoča uporabo sodobnih tehnologij 
in spodbuja njihovo udeleževanje in sodelovanje pri izobraževalnih in kulturnih dogodkih. 
Zato knjižnica vabi vse uporabnike, ne glede na starost, spol, nacionalnost ali oviranost, da 
se udeležujejo dogodkov v knjižnici – pogovorov, konferenc, bralnih skupin itd., in jim s tem 
omogoča enakopraven dostop do informacijskih virov – knjig in tehnologij – in medsebojno 
povezovanje v knjižnici, pri čemer upoštevajo najboljše rešitve za vse uporabnike.

https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/
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Dostopnost knjižničnega prostora

Bolgarija

Komisija zaščito pred diskriminacijo (CPD) je v okviru nacionalne iniciative “Accessible 
Bulgaria” (Dostopna Bolgarija) pregledala dostopnost urbane infrastrukture in arhitekture 
stavb in javnih ustanov. Cilja komisije sta bila priprava priporočila za ustanove, ki ne iz-
polnjujejo pogojev dostopnosti in poudarjanje primerov dobrih praks in prikazov družbene 
odgovornosti.

Predsednica komisije Ana Dzhumalieva je direktorici Regionalne knjižnice Petko R. Sla-
veykov izr.prof.dr. Kalini Ivanovi podelila certifikat za zagotavljanje dostopnosti prostorov 
knjižnice osebam z ovirami.

Regionalna knjižnica je leta 2007 uredila dostop knjižnice za mobilno ovirane uporabnike z 
izgradnjo zunanjega dvigala. Projekt izgradnje je financirala Agencija za osebe z ovirami in 
je predstavljal prvi takšen projekt v Osrednji severni regiji Bolgarije.

Italija

Knjižnica Manfrediana ima dvigalo in avtomatska vrata pri vhodu v knjižnico. 

Na oddelkih za otroke in odrasle sta zbirki zvočnih knjig in knjig s povečanim tiskom. 

Zbirke povečujejo z redno nabavo gradiva, ki jo v celoti financira Knjižnica Manfrediana, 
ter z darovi. Gradivo uporabljajo starejši in slepi vseh starosti. Knjige s povečanim tiskom 
so del projekta “Leggere facile, leggere tutti” (Enostavno branje, branje za vse), ki ga pro-
movira Italijanska knjižnica za slepe.

Zvočne knjige
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Latvija

Mestna knjižnica Mazsalaca nudi pomoč slepim in slabovidnim uporabnikom glede na pot-
rebe in želje posameznika. Čeprav prostori knjižnice niso opremljeni z namenom, da bi 
zadostili potrebam slepih in slabovidnih, je knjižnica prostorna in dostopna, kar omogoča 
njeno uporabo skupin ljudi z različnimi potrebami. Dostop do knjižnice je omogočen mobil-
no oviranim uporabnikom in staršem z otroškimi vozički.

Prostori Mestne knjižnice Mazsalaca

Romunija

Pri vhodu stavbe Nacionalne knjižnice Romunije je tipni tloris knjižnice.

Slovenija

Vhodna vrata Mestne knjižnice Ljubljana so avtomatizirana, uporabnikom knjižnice je na 
voljo tudi dvigalo. Informacijska točka je v bližini vhoda. 

Knjižnica ima na otroškem oddelku in oddelku za odrasle zbirko zvočnih knjig in knjige s 
povečanim tiskom.
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Seznam knjig za slepe in slabovidne uporabnike je na voljo v spletnem katalogu: 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovi-
dne&db=mkl&mat=allmaterials.

Osebna pomoč knjižničarja

Bolgarija 

Slepi in slabovidni uporabniki lahko pri uporabi knjižničnih storitev Regionalne knjižnice 
Petko R. Slaveykov zaprosijo za pomoč knjižničarja. 

Ti uporabniki se lahko tudi vnaprej posvetujejo s knjižničarjem glede želene literature, 
zaprosijo za digitalno kopijo gradiva in se dogovorijo, kdaj bi želeli knjižnico obiskati. 

Zaposleni v knjižnici nato gradivo digitalizirajo in pretvorijo v tekstovni format, ki ga upo-
rabnik lahko posluša s sintetizatorjem govora, nameščenim na računalniku v knjižnici.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials
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V knjižnici je urejen kotiček, kjer lahko uporabniki poslušajo digitalizirano gradivo. Če ima-
jo uporabniki doma na voljo opremo za poslušanje, jim knjižnica pošlje pripravljen zvočni 
posnetek naročenega gradiva po elektronski pošti. V ta namen knjižnica pripravi zvočni 
posnetek branja, ki ga opravi sintetizator govora.

To dejavnost lahko knjižnice izvajajo brez večjih ovir za zaposlene ali za uporabnika. Pot-
rebna oprema je preprosta za uporabo in z upoštevanjem določenih korakov lahko knjižnica 
z njo zagotovi novo storitev za uporabnike. Prvi korak je komunikacija z uporabnikom, dru-
gi korak je priprava digitalne kopije gradiva, ki ga uporabnik želi in pretvorba v tekstovni 
format, ki ga bo sintetizator govora lahko prepoznal, tretji korak je pripraviti datoteko za 
zvočni posnetek in zadnji, četrti korak, je snemanje zvočnega posnetka za uporabnika. Če 
gradivo ni na voljo v formatu, ki ga sintetizator govora prepozna, je treba s pomočjo progra-
ma OCR pripraviti ustrezno obliko teksta, ki jo bo program lahko prepoznal.

Italija

Knjižnica svojim uporabnikom nudi spremstvo do čitalnice in pomoč pri uporabi elektron-
ske lupe. Čitalnica je dostopna z dvigalom. Zaposleni v knjižnici nudijo informacije o elek-
tronskih virih, kot so zvočne knjige in revije dostopne preko spleta na MLOL in pri katerih 
je omogočeno strojno branje s pomočjo ustrezne programske opreme.

Latvija

Uporabniki Mestne knjižnice Mazsalaca imajo dostop do računalnikov in tablic z internetno 
povezavo, zvočnih posnetkov in zvočnih knjig. Knjižnica trenutno nima posebne opreme in 
prostora, ki bi ustrezal vsem standardom za slepe in slabovidne. Prostor knjižnice je prosto-
ren in dostopen, kar omogoča njeno uporabo skupinam ljudi z različnimi potrebami. Dostop 
do knjižnice je omogočen uporabnikom invalidskih vozičkov in staršem z otroškimi vozički. 
Knjižnica slepim in slabovidnim uporabnikom pomaga na individualni ravni z uporabo vi-
rov, ki jih ima na voljo. Knjižnični delavci slepim in slabovidnim uporabnikom pomagajo pri 
iskanju informacij na spletu ali v tiskanih virih, na njihovo željo jim tudi natisnejo besedilo 
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s povečano velikostjo pisave. Knjižnica svojim uporabnikom priporoča uporabo zvočnih 
knjig, zvočnih posnetkov in gradivo z večjim tiskom ter jim svetuje glede ustreznih vsebin 
podkastov. Knjižnica organizira prireditve za vse generacije uporabnikov.

Prostori Mestne knjižnice Mazsalaca

Romunija

  

Nacionalna knjižnica Romunije v okviru svoje vloge, ki jo ima kot koordinator dejavnosti 
splošnih knjižnic, pomaga knjižnicam, ki bi želele omogočiti slepim in slabovidnim dostop 
do svojih storitev in zbirk. Pomaga slepim in slabovidnim. Svetuje izobraževalnim ustano-
vam, ki so ali pa še nameravajo uvesti njihovo integrirano izobraževanje ter delodajalcem 
slepih in slabovidnih.
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Strojna oprema

Italija

Slabovidni uporabniki lahko v čitalnici knjižnice Manfrediana uporabljajo namizno elektron-
sko lupo. Čitalnica je dostopna z dvigalom. Elektronsko lupo je leta 1990 knjižnici podarila 
lokalna organizacija. Slabovidni jo še danes občasno uporabljajo.

  

Namizna elektronska lupa v knjižnici Manfredian

Romunija

Nacionalna knjižnica Romunije je opremljena z:

• namizno elektronsko lupo z zmožnostjo strojnega branja ali s povečanim prikazom 
tiskanega besedila,
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• elektronsko lupo, ki omogoča povečevanje tiskanih gradiv s prikazom na zaslonu, 
izbiro stopnje povečave in prikaz besedila v različnih barvah,

• prenosnim bralnikom, ki omogoča strojno branje tiskanih besedil,

• Braillovim tiskalnikom,

• napravo, ki omogoča ogled zemljevidov, slik itd., 

• bralniki knjig v DAISY formatu.

Slovenija

Pebble je prenosna elektronska lupa, s katero si uporabniki knjižnice lahko pomagajo pri 
branju besedil, oznak in napisov. Elektronske lupe so na voljo za uporabo v Knjižnici Otona 
Župančiča in Slovanski knjižnici. Uporabnik lahko lupo drži za ročaj ali jo položi na mizo, 
pri čemer se ročaj uporabi kot stojalo. Lupo je mogoče postaviti tudi neposredno na knjigo. 
S pomočjo gumbov +/- si lahko uporabnik do 3-krat poveča tekst. Ko enkrat izbere popol-
no povečavo, lahko uporabnik lupo zatakne za knjigo. Uporabnik lahko izbira med šestimi 
barvnimi načini. Lupa omogoča tudi začasno zamrznitev slike na zaslonu.

Člani knjižnice si lahko v več enotah Mestne knjižnice Ljubljana izposodijo e-bralnik in-
kBOOK Prime. Bralnik omogoča povečavo besedila elektronskih knjig, poleg tega pa si 
lahko uporabniki povečajo tudi meni in ikone. Osnovna postavitev besedila na bralniku je 
pokončna, je pa mogoče tekst obrniti v ležečo postavitev, kar olajša branje povečanega be-
sedila. Na bralnikih je mogoče nastaviti še jakost osvetlitve zaslona in kontrast – uporabniki 
si lahko izberejo črno ali belo ozadje.
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Rok izposoje za e-bralnike je 21 dni, brez možnosti podaljšanja. Član si izposojene e-knjige 
prenese na bralnik, Adobe ID zaščita pa preprečuje nalaganje gradiva na več naprav. Dosto-
pnost e-bralnikov lahko uporabniki preverijo v katalogu: 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/mkl/253241.

Programska oprema

Bolgarija

Jaws za Windows in Speech Lab

V eni izmed enot knjižnice Buzludzha je pripravljen prostor, ki je namenjen slepim in slabo-
vidnim uporabnikom. Tu lahko brskajo po spletu ali uporabljajo računalnik za drugo delo. 
Računalnik je prilagojen potrebam slepih in slabovidnih uporabnikov – na njem sta naložena 
programa Jaws za Windows in Speech Lab 2.0, ki slepim in slabovidnim omogočata uporabo 
računalnika. Uporabo programske opreme je za obdobje med septembrom 2005 in oktobrom 
2006 zagotovila organizacija Horizons Foundation v okviru projekta Dostop do elektronskih 
informacij za osebe z ovirami, ki ga financirata British Council in Zveza knjižničnih in in-
formacijskih delavcev.
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Digitalna knjižnica “North+”

Digitalna knjižnica “North+” predstavlja kulturno in zgodovinsko dediščino širše regije Bol-
garije. Knjižnica je nastala v okviru projekta, pri katerem so sodelovali partnerji štirih regij – 
Veliko Tarnovo, Sliven, Pleven in Ruse. Knjižnica omogoča večkratno povečavo vsebin in je 
namenjena tudi uporabi slepih in slabovidnih.

http://sever.libraryvt.com/

Italija

Knjižnica trenutno ne omogoča uporabe posebne programske opreme za slepe in slabovi-
dne uporabnike. Knjižnica Manfrediana si prizadeva izboljšati dostopnost virov za slepe in 
slabovidne v prihodnosti, pri čemer namerava uporabiti tudi znanja in izkušnje, pridobljene 
preko projekta TECH.LIBRARY.

Romunija
• Bralniki zaslona – računalniški programi, ki glasno berejo informacije, prikazane na 

zaslonu (lahko tudi v več jezikih). 

• Povečevalniki zaslona – računalniška programska oprema, ki prilagodi velikost bese-
dila na zaslonu glede na uporabnikove nastavitve in omogoča uporabo različnih barv-
nih kontrastov.
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Elektronske knjižnice

Bolgarija

Arh. Donka Koleva iz Lions kluba Arbanassi in zgodovinarka Pavlina Vladeva sta knjižnici 
podarili dva izvoda njune zgodovinske in kulinarične knjige “The Taste of time” (Okusi 
časa). Snemanje zvočne knjige so prikazali uporabnikom Regionalne knjižnice Petko R. 
Slaveykov in članom območne Zveze slepih Veliko Tarnovo.

Pavlina Vladeva je knjižnici podarila tudi svojo zvočno knjigo o zgodovini nekdanje prestol-
nice “Veliko Tarnovo in the kaleidoscope of time” (Veliko Tarnovo skozi kalejdoskop časa).

"Okusi časa"                     "Veliko Tarnovo skozi kalejdoskop časa"
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Italija

Knjižnica Manfrediana svojim uporabnikom omogoča dostop do več digitalnih storitev, ki 
so prilagojene uporabi slepih in slabovidnih uporabnikov. Nekatere storitve so dostopne le 
lokalno, v prostorih knjižnice, za nekatere pa je omogočen dostop preko spleta vsem uporab-
nikom knjižnic regije Emilija Romanija. 

Katalog “Scoprirete” (Preiščimo splet), ki omogoča iskanje gradiva v vseh knjižnicah v regiji 
Emilija Romanja, uporabniku ponuja možnost filtriranja zadetkov med iskanjem. Z uporabo 
ključne besede “leggochiaro” (berem jasno) lahko uporabnik dobi seznam gradiva, prilago-
jenega slepim in slabovidnim, medtem ko bo rezultat ključne besede “leggochiaro ragazzi” 
(berem jasno-mladi) seznam gradiva, prilagojenega za slepo in slabovidno mladino.

Katalog “Scoprirete”
   

Filtriranje zadetkov z uporabo ključne besede  
“leggochiaro”

Uporabniki knjižnice lahko s prijavo dostopajo do storitev, dostopnih na spletni platformi 
MLOL. MLOL omogoča dostop do digitalnih časopisov in revij, ki jih uporabniki lahko 
preberejo s pomočjo programa za strojno branje besedil, ter e-knjige in zvočne knjige, ki 
si jih lahko brezplačno prenesejo s platforme. Veliko e-knjig je pridobilo certifikat organi-
zacije Fondazione Libri Italiani Accessibili-LIA (Organizacija za zagotavljanje dostopnosti 
italijanskih knjig). LIA je italijanski inštitut, specializiran za preverjanje dostopnosti v Italiji 
izdanih gradiv slepim in slabovidnim. Storitev MLOL je na voljo vsem uporabnikom knji-
žnic v pokrajini Emilija Romanja.

Domača stran platforme MLOL     Katalog MLOL 
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E-knjiga z LIA certifikatom            Spletna stran LIA

Leta 2020 je Knjižnica Manfrediana s pomočjo strokovnjakov inštituta Cavazza iz Bologne 
preverila dostopnost svoje spletne strani za slepe in slabovidne. Treba je namreč zagotoviti 
popolno dostopnost vseh spletnih storitev knjižnice.

Romunija

Nacionalna knjižnica Romunije je ustvarila digitalno knjižnico za slepe s pomočjo projekta 
“Sound of Pages”. Knjižnica želi v okviru projekta digitalizirati svoje gradivo in ustvariti 
dostopen format svoje knjižnične zbirke, ter omogočiti dostop digitaliziranih vsebin preko 
spletne platforme, namenjene slepim in slabovidnim uporabnikom. Ti lahko dostopajo do 
zbirke lokalno, v prostorih knjižnice in preko spleta – z dostopom preko knjižničnega kata-
loga, dostopnega na spletni strani knjižnice. Zbirka gradiv s polnim tekstom je dostopna na 
spletu, geslo za dostop lahko uporabniki pridobijo v knjižnici. Slepi in slabovidni uporabniki 
lahko dostopajo do digitaliziranih vsebin, ki jih je pripravila Nacionalna knjižnica Romuni-
je. Z uporabo optičnega bralnika želi knjižnica omogočiti dostopnost tistih gradiv v svojih 
zbirkah, ki jih druge knjižnice še niso digitalizirale.

S pomočjo optičnega čitalnika lahko knjižnica zadosti potrebam svojih uporabnikov, slepih 
in slabovidnih otrok, učencev in tudi odraslih, ki so vid izgubili v odraslosti in jim branje 
predstavlja pomemben del njihovega prostega časa.
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Latvija
Knjižnica slepim in slabovidnim uporabnikom ponuja zvočne knjige, knjige s povečanim 
tiskom ter e-knjige v okviru storitve “3td e-BOOK Library” (www.3td.lv). Knjižnica prip-
ravlja oddaje in organizira dejavnosti za vse generacije.

E-knjige so še posebno primerne za slabovidne ljudi. Uporabniki vseh občinskih knjižnic v 
Latviji, tudi Mestne knjižnice Mazsalaca, lahko dostopajo do nove inovativne storitve “3td 
e-BOOK Library” na spletni strani www.3td.lv. Projekt izvaja Cultural Information Systems 
Center v sodelovanju s podjetjem za informacijsko tehnologijo “TietoEVRY Latvia” in založ-
bami “Zvaigzne ABC”, “Mansards”, “Prometejs”, “Latvijas Mediji” in “Jumava” ter latvijski-
mi splošnimi knjižnicami. Storitev omogoča uporabnikom brezplačno prebiranje del domačih 
in tujih avtorjev kadarkoli, na pametni napravi (tablica, pametni telefon) ali računalniku. Upo-
rabniki lahko izbirajo med več kategorijami: romani, biografije, kriminalni romani, psihologi-
ja, zdrav način življenja, najbolj brane knjige itd. Zbirka se tedensko dopolnjuje.

http://www.3td.lv
http://www.3td.lv
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V aplikaciji “3td e-BOOK Library lahko uporabnik izbere najbolj ustrezno velikost pisave 
(do 5-kratna povečava) in si prilagodi ozadje teksta – svetlo, sepija ali temno. Če je treba, si 
lahko prilagodi tudi osvetlitev zaslona naprave, ki jo uporablja. Knjige lahko člani latvijskih 
splošnih knjižnic berejo preko aplikacije kar od doma.

Slovenija

Spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana https://www.mklj.si, https://eng.mklj.si (v angleš-
čini) je prilagojena za dostop slabovidnih uporabnikov. Nudi dostop do raznih elektronskih 
virov: Kamra, Digitalna knjižnica Slovenije, EBSCOhost, Uradni list RS, WorldCat, Euro-
peana, PressReader, portala za dostop do e-knjig Biblos. PressReader je največji spletni 
ponudnik časopisov in revij in nudi polni dostop do digitaliziranih vsebin več kot 2.500 
naslovov iz 100 držav v 60. jezikih. Med naprednejšimi funkcijami, ki jih omogoča, je tudi 
strojno branje vsebin.

Od leta 2015 knjižnica sodeluje z Biblosom (www.biblos.si) in svojim uporabnikom omogo-
ča izposojo e-knjig. Uporabniki si lahko e-knjige izposodijo za branje na lastnih prenosnih 
napravah (mobilni telefoni, tablice, lastni bralniki, računalniki) ali si v knjižnici izposodijo 
bralnik. E-knjige si lahko izposodijo sami doma, ali za pomoč zaprosijo knjižničarja. Izposo-
jene imajo lahko največ 4 knjige hkrati, čas izposoje je 14 dni. Izposojenega gradiva ni mo-
goče podaljšati. Ker je dostop do izposojenih knjig onemogočen po preteku izposojevalnega 
časa, zamudnine ni. Sistem ne omogoča rezervacije izposojenih knjig.

IMKL je v partnerstvu z Audibook (https://audibook.app) leta 2020 začela izposojo zvočnih 
knjig na mobilnih napravah. Člani knjižnice imajo lahko izposojenih do 5 knjig hkrati. Po-
goji izposoje zvočnih knjig so podobni kot pogoji za izposojo elektronskih knjig.

https://www.mklj.si
https://eng.mklj.si
https://www.kamra.si/en/
http://www.dlib.si/?&language=eng
http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehost
http://www.uradni-list.si/
http://www.worldcat.org/
http://www.europeana.eu/portal
http://www.europeana.eu/portal
https://www.pressreader.com/
http://www.biblos.si/lib/
http://www.biblos.si
https://audibook.app
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Zbirka knjig v brajici

Bolgarija

Zbirka regionalne knjižnice Petko R. Slavevkoy vključuje nekaj revij v brajici in Novo za-
vezo Svetega pisma v brajici.

Italija

V knjižnici Manfrediana je manjše število knjig v brajici na voljo na otroškem oddelku.

Slovenija

Mestna knjižnica Ljubljana ima manjšo zbirko slikanic in otroških knjig v brajici. Uporab-
niki lahko seznam gradiva najdejo v spletnem katalogu:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=m-
kl&mat=allmaterials.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&mat=allmaterials
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DEJAVNOSTI V DRUGIH KNJIŽNICAH

Bolgarija

Regionalna knjižnica Stilian Chilingirov

Naslov:
Shumen, 9700, 19 Slavyanski Blvd.

Elektronska pošta: libshumen@abv.bg

Regionalna knjižnica Stilian Chilingirov je prva knjižnica v Bolgariji, ki svojim uporabni-
kom omogoča uporabo napredne tehnološke naprave za umetni vid. Napravo je v okviru 
projekta pridobila Agencija za osebe z ovirami.

Naprava za umetni vid “OrCamMyEye” deluje s pomočjo umetne inteligence. S pomočjo 
kamere prepozna predmet, besedilo itd. in nato uporabniku posreduje glasovne informacije. 
Od 15. oktobra 2020 knjižnica omogoča slepim in slabovidnim uporabnikom enakopraven 
dostop do knjižnih zakladov in informacij na spletu.

V splošni čitalnici knjižnice je kotiček namenjen ljudem z motnjami, ki jim onemogočajo 
branje tiskanih besedil, kot so knjige, časopisi, revije, ter besedil na zaslonu npr. branje 
informacij na spletnih straneh in elektronskih knjig. Tu imajo uporabniki na voljo napravo 
za strojno branje – majhno kamero, ki se lahko pritrdi na okvir očal in nato v živo bere in-
formacije iz zaslona v bolgarščini, angleščini ali ruščini. Naprava omogoča prekinitev ali 
zaustavitev branja ter preskakovanje odsekov besedila. Uporabnik lahko napravo upravlja s 
kretnjami rok.

Projekt “Dostop do elektronskih informacij za osebe z ovirami v bolgarskih knji-
žnicah”

Projekt “Dostop do elektronskih informacij za osebe z ovirami v bolgarskih knjižnicah” 
pripravlja Zveza knjižničnih in informacijskih delavcev s finančno in svetovalno podporo 
British Council v Sofiji. Projekt je namenjen oblikovanju modela informacijskih storitev za 
osebe z ovirami v bolgarskih knjižnicah, ki bo temeljil na uporabi novih informacijskih teh-
nologij, interneta in elektronskih virov, ter bo upošteval tradicionalne posebnosti, trenutno 
stanje bolgarskih knjižnic in vodilne britanske izkušnje. Rezultat projekta je spletna stran 
http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news, ki omogoča dostop do 
elektronskih virov slepim in slabovidnim uporabnikom.

mailto:libshumen@abv.bg 
http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news
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Hrvaška

Hrvaška knjižnica za slepe in slabovidne
Naslov:

Draškovićeva 80/1; Šenoina 34/1, 10000 Zagreb
Tel: 01 64 44

Elektronska pošta: hkzasl@hkzasl.hr

Hrvaška knjižnica za slepe in slabovidne je javna kulturna ustanova, ki že več kot 50 let 
pripravlja knjige v dostopnih formatih ter izvaja storitve za slepe in slabovidne. 

Knjižnica sodeluje z različnimi splošnimi in šolskimi knjižnicami, drugimi podobnimi usta-
novami ter nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. 

Knjižnica za slepe in slabovidne omogoča dostopnost knjižničnega gradiva in informacij 
uporabnikom s težavami pri branju glede na njihove potrebe. Knjižnica ima svoj snemal-
ni studio, kjer snemajo zvočne knjige in tiskalni stroj za knjige v brajici, s katerim tiskajo 
prilagojene knjige. Knjižnica izdeluje, hrani, pripravlja in posreduje uporabnikom knjige, 
revije in ostalo gradivo v dostopnih formatih. Organizira dogodke, izobraževanja, razstave 
in tečaje (branja in pisanja v brajici), kvize, koncerte in druge uporabne vsebine. Pripravljajo 
svoj podkast, ki je posnet v obliki radijske oddaje. Vsak mesec pripravijo nov podkast, ki 
je skupaj s preteklimi posnetki dostopen na spletni strani knjižnice. Od leta 2018 knjižni-
ca letno podeljuje priznanje Antuna Lastrića posameznikom, organizacijam, projektom in 
ustanovam, katerih delo je prispevalo h kulturnemu življenju, izobraževanju in pismenosti 
slepih in slabovidnih. Antun Lastrić, ki je bil prav tako slep, je bil organizator več kulturnih 
prireditev in vodja Republiške knjižnice Zveze slepih Hrvaške, ki od leta 2000 deluje kot 
samostojna kulturna ustanova.

Splošna knjižnica Frana Galovića, Koprivnica
Naslov:

Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica
Tel: 048/622-363

Elektronska pošta: info@knjiznica-koprivnica.hr

Knjižnica Frana Galovića je svoje storitve za slepe in slabovidne razvila v okviru projekta, 
financiranega s strani Evropske unije, prek programa CARDS2002 in jih izvaja od leta 2006. 
Ustvarili so posebno zbirko, ki jo sestavlja 365 enot knjižničnega gradiva – zvočne knjige na 
CD-jih in kasetah, tipne slikanice, knjige v brajici, knjige o slepih in slabovidnih ter knjige s 
povečanim tiskom. Knjižnica je opravila nakup posebne opreme za slepe in slabovidne – ra-
čunalniško opremo, Braillov tiskalnik, elektronsko povečevalno lupo, mp3 predvajalnike za 
uporabo zvočnih knjig in dvižno ploščad za gibalno ovirane osebe. S tem so želeli omogočiti 
enakopravno vključevanje slepih in slabovidnih v lokalno skupnost in okolje ter hkrati ustvariti 
model partnerskega sodelovanja med lokalnim društvom slepih in slabovidnih in knjižnico. 

Knjižnica si z izvajanjem teh storitev prizadeva izboljšati dostop do informacij in izobrazbe 
za slepe in slabovidne, jim omogočiti zaključek formalnega izobraževanja in pridobitev po-
klicne kvalifikacije, jim pomagati pri iskanju zaposlitve ter omogočiti kakovostno sodelova-
nje pri življenju v lokalni skupnosti in družbi na splošno.

mailto:hkzasl@hkzasl.hr
mailto:info@knjiznica-koprivnica.hr 
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Splošna knjižnica Ivana Gorana Kovačića
Naslov:

Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac
Tel: 047/412-377

Elektronska pošta: info@gkka.hr

Leta 2003 je bila Knjižnica Ivana Gorana Kovačića prva knjižnica na Hrvaškem, ki je kupila 
računalniški program za strojno branje Jaws, ki slepim omogoča pregledovanje informacij 
na spletu. Leta 2012 je knjižnica odprla kotiček za slepe in slabovidne uporabnike na oddel-
ku za avdiovizualno gradivo, kjer je pripravila računalniško opremo ter elektronske pripo-
močke, namenjene slepim in slabovidnim. 

Knjižnica je za kotiček kupila napravi Poet Compact in elektronski bralnik zaslona Super-
Nova. Poet Compact je namizni elektronski bralnik s programsko opremo, ki besedilo pret-
varja v zvok. Naprava odčita gradivo in ga pretvori v zvok, omogoča pa tudi shranjevanje 
skeniranih dokumentov. Knjižnica svojim uporabnikom nudi tudi knjige in drugo gradivo – 
slikanice in knjige v brajici, glasbeno zbirko in tipne igrače. Na oddelku za neknjižno gradi-
vo lahko uporabniki izbirajo med 300 zvočnimi knjigami in celotno glasbeno zbirko. Glavni 
cilj knjižnice je ozaveščati lokalno prebivalstvo mesta Karlovac o potrebah in dejavnostih 
slepih in slabovidnih. V ta namen organizirajo razstave in predstavitve knjig, revij ter zvoč-
nih knjig. Leta 2015 je knjižnica ustanovila bralni klub za slepe in slabovidne Bela sova, 
katerega člani se v knjižnici srečujejo vsak prvi ponedeljek v mesecu. Knjižnica sodeluje 
z različnimi ustanovami, predvsem s Hrvaško knjižnico za slepe in slabovidne v Zagrebu.

Italija

Knjižnica inštituta slepih “Francesco Cavazza” / Biblioteca istituto dei ciechi “Fran-
cesco Cavazza”

Naslov:
Castiglione Street, 71
40124 Bologna Italy

Tel.: +39 051 332090
Fax: +39 051 332609

Elektronska pošta: istituto@cavazza.it

Ponedeljek – petek: od 9:00 do 19:00
Sobota: od 8:00 do 13:00

Inštitut je leta 1881 v Bologni ustanovila skupina mladih mestnih plemičev, med katerimi je 
bil tudi grof Francesco Cavazza. Ukvarja se z integracijo, usposabljanjem, rehabilitacijo in 
osamosvajanjem slepih in slabovidnih ljudi. Del inštituta je tudi splošna knjižnica, namenje-
na slepim in slabovidnim. Knjižnica na različne načine, ki so v skladu s programom in po-
slovnikom Inštituta, omogoča izposojo knjig in serijskih publikacij, zvočnih knjig, zvočnih 
kaset, knjig v brajici, omogoča dostop do digitaliziranega gradiva Italiji in tujini. Knjižnica 
svoj katalog gradiva z vsemi posodobitvami posreduje Bralnemu projektu, ki ga vodi občina 
Benetke, kjer njegovo vsebino vključijo v nacionalni katalog dostopnih virov v brajici, zvoč-

mailto:info@gkka.hr 
mailto:istituto@cavazza.it
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nem formatu in digitalnem formatu, ki je dostopen na spletu. Za zvočne knjige na kasetah 
lahko uporabniki zaprosijo na Inštitutu. 

Knjižnica Inštituta Francesca Cavazza pripravlja več storitev, dejavnosti in projektov za 
slepe in slabovidne, nekateri izmed njih so:

• “Teleknjiga”: projekt, ki v skladu z avtorskim pravom, omogoča branje elektronskih 
knjig s pomočjo Braillovega zaslona, sintetizatorja govora ali programske opreme za 
povečevanje besedila. 

• “PC ciechi”: serijska publikacija v elektronski obliki z informacijami o socialnih sto-
ritvah, ki jih za slepe in slabovidne pripravljajo lokalne ustanove. 

• “Brezmejno”: je projekt pod pokroviteljstvom občine Bologna, ki ga podpirata orga-
nizacija Fondazione del Monte in Invat (Nacionalni inštitut za oceno pripomočkov in 
tehnologij). Namen projekta je najti nove načine, s katerimi bi zagotovili dostop do 
digitalnih virov slepim in slabovidnim starejšim od 65 let, ter izboljšali njihovo samo-
stojnost. 

• “Vedere oltre”: v angleščino prevedena serijska publikacija, ki izhaja dvakrat letno v 
nakladi 13.000 izvodov.

Vir fotografije:
Istituto dei ciechi Francesco Cavazza – Home | Facebook

Knjižnica za slepe “Regina Margherita” / Biblioteca per ciechi “Regina Margherita”
Naslov:

G. Ferrari street, 5/A
20900 Monza Italy

Tel.: +39 039 283271
Fax: +39 039 833264

Elektronska pošta: presidentebiblioteca@pec.it
Ponedeljek – četrtek: od 8:00 do 17:00

Petek: od 8:00 do 14:00

Italijanska Knjižnica za slepe “Regina Margherita” je bila zgrajena leta 1928 v Genovi, da-
nes se nahaja v Monzi. Od svojega nastanka dalje je glavna knjižnica za slepe v državi. Z 
vzpostavljanjem novih storitev je trenutno najkompleksnejša italijanska ustanova, ki slepim 
in slabovidnim omogoča dostop do knjižnih del. 

Knjižnica je glavni proizvodni center za publikacije v brajici v Italiji. Knjižna dediščina – ki 
jo sestavlja čez 50.000 naslovov in vključuje knjige v brajici, zvočne knjige na kasetah in 
na računalnikih, in knjige s povečanim tiskom – pokriva različna področja in je namenjena 

https://www.facebook.com/istitutocavazza/
mailto:presidentebiblioteca@pec.it


42

različnim skupinam uporabnikov. Produkcija zajema literarna in znanstvena dela, serijske 
publikacije, notno gradivo in glasbene priročnike. Razširjena storitev izposoje omogoča do-
stopnost gradiva uporabnikom po vsej državi in v tujini. Vodnik po storitvah knjižnice je 
dostopen na spletu v . doc in .pdf obliki. 

21. oktobra 2001 je knjižnica z Italijansko založniško zvezo (AIE) podpisala dogovor, ki v 
skladu z avtorskim pravom ureja izdelavo in razširjanje založniških izdaj v formatih, primer-
nih za slepe in slabovidne. Dogovor je bil podaljšan leta 2012.

Vir za fotografijo: https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/

Italijanska knjižnica za slepe – dokumentacijski center za slepe in slabovidne / Biblio-
teca italiana per i ciechi – centro di documentazione tiflologica

Naslov:
della Fontanella di Borghese Street, 23

00186 Roma Italy
Tel.: +39 06 68809210/68219820

Fax: +39 06 68136227
Elektronska pošta: cdtinfo@bibciechi.it

Ponedeljek – četrtek: od 8:30 do 14:00; od 15:00 do 17:00;
Petek: od 8:30 do 14:00

Dokumentacijski center je referenčna točka za raziskave na temo slepote in slabovidnosti. 
Zbira in omogoča dostop do dokumentacije za slepe in slabovidne na različnih nosilcih. 
Center ponuja veliko storitev, namenjenih šolarjem, družinskim članom, raziskovalcem ter 
vsem, ki se ukvarjajo z objavljanjem prispevkov na temo slepih in slabovidnih. Center ima 
na voljo dve čitalnici in omogoča prost pristop do gradiva. Uporabnikom so na voljo raču-
nalniki za iskanje po katalogu. Posnetke, ki jih center hrani na videokasetah, lahko uporabni-
ki pregledujejo v knjižnici na televizorju. Knjižnica gradiva ne izposoja na dom, uporabniki 
si ga lahko fotokopirajo v knjižnici v obsegu, ki je določen v avtorskem pravu, vendar je 
storitev plačljiva. Bibliografska raziskovalna služba opravlja raziskave s področja slepote in 
slabovidnosti, uporabniki lahko poizvedbe naročijo tudi preko elektronske pošte.

Dokumentacijski center koordinira 17 tiflopedagoških svetovalnih centrov, ki jih sta jih po 
državi vzpostavila Italijanska knjižnica za slepe in Nacionalna federacija ustanov za slepe. 

https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/
mailto:cdtinfo@bibciechi.it 
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Latvija

Latvijska knjižnica za slepe

Latvijska knjižnica za slepe je javna knjižnica, katere glavni namen je opravljanje knjiž-
ničnih, bibliografskih ter informacijskih storitev za slepe in slabovidne, osebe s težavami 
pri branju in ostale osebe z ovirami. Knjižnica reproducira knjige v formatih, kot so zvočne 
knjige, knjige v brajici in knjige s povečanim tiskom.

Knjižnica za slepe je bila ustanovljena leta 1962 in deluje v okviru latvijskega ministrstva 
za kulturo. Ima sedem podružnic v največjih latvijskih mestih (Balvi, Cesis, Daugavpils, 
Jelgava, Liepaja, Rezekne, Ventspils in v glavnem mestu – Rigi).

Latvijska knjižnica za slepe – njene podružnice in regije, ki jih pokrivajo VIR

Knjižnično zbirko sestavljajo tiskane in reproducirane publikacije v naslednjih formatih: 
zvočne knjige (mp3 format), knjige v brajici, tipne knjige, knjige s povečanim tiskom, knjige 
na mešanih nosilcih. Zbirka vključuje tudi glasbene zgoščenke in filme na DVD nosilcih. 
Zbirka literarnih del se stalno povečuje z dodajanjem gradiv, ki nastajajo na oddelku za gra-
divo v brajici in v snemalnem studiu. 

Poleg literature v latvijskem jeziku zbirka obsega tudi večje število del v ruščini in manjše 
število knjig v nemščini in angleščini. Knjižnica izdaja dve reviji v zvočnem zapisu “Doma” 
(izhaja mesečno v latvijskem jeziku) in “Калейдоскоп” (izhaja štirikrat letno v ruščini). 
Ostale knjižnične storitve vključujejo izposojo knjižničnega gradiva, pošiljanje gradiva po 
elektronski pošti na nacionalni in mednarodni ravni, medknjižnično izposojo na državni in 
mednarodni ravni (preko storitve ABC Global Book Service – seznam sodelujočih knjižnic), 
in nudi izobraževanja o brajici v latvijskem jeziku. Knjižnica uporabnikom omogoča upora-
bo opreme za povečevanje teksta in slik, Braillov tiskalnik in posebno programsko opremo 
za branje besedila na zaslonih.

VIR

Sodelovanje s Knjižnico za slepe omogoča splošnim knjižnicam v Latviji prejemanje zvočnih 
knjig in knjig s povečanim tiskom. Uporabniki lahko zvočne knjige poslušajo na računalniku 
ali s pomočjo predvajalnika zgoščenk. Knjige s prilagojenim tiskom so na voljo v velikosti A4.

https://neredzigobiblioteka.lv/filiales/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en
https://neredzigobiblioteka.lv/
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Preko povezave “Digitalna knjižnica” na spletni strani Knjižnice za slepe lahko uporabniki 
dostopajo do zvočnih knjig in drugih zvočnih posnetkov. Zvočne knjige lahko poslušajo tudi 
na YouTube kanalu knjižnice.

Priporočilo za branje: zgodovinska knjiga z naslovom “Silent Creators of History” (2019). 
V knjigi je zajetih 30 zgodb o ljudeh, ki so s svojim delom in sposobnostmi pustili sledi pri 
razvoju latvijske države in skupnosti slepih in slabovidnih. VIR

Zvočne knjige Knjižnice za slepe uporabljajo tudi starejši uporabniki v knjižnicah. VIR

Informacije na spletu: https://neredzigobiblioteka.lv

Nacionalna knjižnica Latvije

Nacionalna knjižnica se je leta 2014 preselila v nove prostore. Knjižnica med drugim ponuja 
tudi storitve za slepe in slabovidne. Stavba Nacionalne knjižnice – vse čitalnice, prireditvene 
dvorane in storitve – so dostopne vsem uporabnikom, tudi uporabnikom s posebnimi potre-
bami. Slepi in slabovidni lahko knjižnico obiščejo s psom vodnikom.

Referenčni in informacijski center ima osrednjo čitalnico Janeza Pavla II. s štirimi študij-
skimi mesti za individualno in skupinsko delo, ki so prilagojena za slepe in slabovidne. 
Uporabniki lahko v knjižnici uporabljajo opremo za povečanje besedila in slik, stroj za 
pisanje v brajici in programsko opremo za strojno branje besedil na računalniku. Zapos-
leni v knjižnici so usposobljeni za uporabo tovrstne opreme in za pomoč uporabnikom s 
posebnimi potrebami.

Spletna stran Nacionalne knjižnice in njene digitalne zbirke vsebujejo orodja, ki omo-
gočajo strojno branje digitaliziranih vsebin. To omogoča širšo dostopnost digitalizirane 
kulturne dediščine in koristi ne le osebam z okvaro vida, pač pa tudi starejšim in osebam 
s težavami pri branju.

https://neredzigobiblioteka.lv/category/digibiblio/
https://www.youtube.com/c/LatvijasNeredzīgobibliotēka/videos
https://neredzigobiblioteka.lv/klusie-vestures-veidotaji-2/
https://neredzigobiblioteka.lv/
https://neredzigobiblioteka.lv
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Referenčni in informacijski center Nacionalne knjižnice je več let raziskoval potrebe ljudi z 
okvaro vida in še vedno išče rešitve za izpopolnjevanje knjižničnih storitev, da bi bile le te 
bolj dostopne slepim in slabovidnim in osebam z motnjami branja. Center sodeluje z Zvezo 
slepih in slabovidnih Riga “Redzi mani”, Latvijsko knjižnico za slepe, Zvezo slepih Latvije 
in latvijskim združenjem za pomoč gluhim “Sadzirdi.Lv”. Organizira prireditve, delavnice, 
razstave in druge dogodke.

V sodelovanju z Združenjem slepih in slabovidnih Riga “Redzi mani”, v Referenčnem 
centru redno organizirajo bralne delavnice za slepe in slabovidne, na katerih skupine 
prebirajo in razpravljajo o knjigah. Zaposleni v knjižnici pripravijo gradivo za delavni-
ce, organizirajo izlete v okolici knjižnice ali pripravijo razstave in predavanja s popu-
larno tematiko.

Seznam posebne opreme za branje oseb z okvaro vida: Seznam & Videoposnetek

Čitalnica Janeza Pavla II. V referenčnem in informacijskem centru. VIR

Informacije na spletu: https://www.lnb.lv

Združena knjižnica Valmiera

IRegionalne knjižnice, med katere sodi tudi Združena knjižnica Valmiera, nudijo osebam z 
ovirami različne storitve, med katerimi so:

• Uporaba posebne opreme

Računalnik in naprava za povečevanje besedila. V knjižnici Valmiera je slepim in slabo-
vidnim uporabnikom na voljo specializirana računalniška oprema – namizni video poveče-
valnik Topaz. Naprava omogoča lažje branje tiskanih del in rokopisov, ogled slik in manjših 
predmetov. Uporabnik postavi besedilo ali sliko na premično površino za odčitavanje in 
izbere stopnjo povečave in osvetlitve zaslona ter barvo besedila in ozadja. Slika, besedilo 
ali predmet bodo na zaslonu prikazani v izbranih nastavitvah. Druga naprava, ki je na voljo 
uporabnikom, prilagojen računalnik, ki omogoča uporabo računalniških programov in sple-
tnih virov z znatno povečavo zaslona. Po potrebi zaposleni v knjižnici računalnik opremijo 
še s posebno programsko opremo za strojno branje besedil na zaslonu. 

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/lasisanas-paligierices-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem
https://www.youtube.com/watch?v=0WWo23IibSI&t=2s
https://lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/uzzinu-un-informacijas-centra-jana-pavila-ii-lasitava
https://www.lnb.lv
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Namizna elektronska lupa Topaz, ki je na voljo uporabnikom v Knjižnici Valmiera

• Elektronske knjige

“3td e-BOOK Library” je odličen in pomemben projekt za celo državo. Tradicionalnim 
knjižnicam omogoča, da svojim uporabnikom ponudijo sodobne storitve. Knjižnica Val-
miera je v sodelovanju s partnerji pomembno prispevala k nastanku “3td e-BOOK Libra-
ry”. Knjižnice svojim uporabnikom to storitev omogočajo od leta 2019. Storitev v celoti 
financira država. 

Digitalna knjižnica zagotavlja prebivalcem Latvije enakovredne možnosti za dostop do 
knjig, ne glede na njihovo prebivališče ali finančne zmožnosti posamezne občine. Hkrati 
knjižnicam omogoča, da lahko z zagotavljanjem dostopa do digitalnih vsebin brez stroškov 
nadgradijo svoje storitve za uporabnike. Storitev je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. 
Uporabniki knjige prebirajo na spletni strani www.3td.lv. 

Storitev ponuja rešitve za starejše in slabovidne ljudi. Na izbrani napravi (računalniku, 
tablici, pametnem telefonu) si lahko po potrebi prilagodijo velikost besedila, in si tako 
olajšajo branje. Prav tako si lahko spremenijo ozadje in moč osvetlitve zaslona na napravi, 
ki jo uporabljajo.

Olga Kronberga, zaposlena v Združeni knjižnici Valmiera, prikazuje delovanje “3td e-BOOK Library”.
Fotografija: Ārija Romanovska VIR

http://www.3td.lv
https://news.lv/Liesma/2021/05/21/gada-bibliotekare
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• Knjige s povečanim tiskom in zvočne knjige

Knjižnica Valmiera sodeluje z Latvijsko knjižnico za slepe – s tem lahko svojim uporab-
nikom omogoča uporabo zvočnih knjig (na CD zgoščenkah in USB nosilcih) in knjig s 
povečanim tiskom. Knjižnica zbirko redno posodablja in prilagaja glede na potrebe svojih 
uporabnikov. Uporabniki lahko izbirajo med knjigami latvijskih avtorjev, prevodi tujih av-
torjev v latvijskem in ruskem jeziku in med različnimi žanri – detektivskimi, romantičnimi 
ali zgodovinskimi romani, biografijami, potopisi itd.

Gradivo, ki ga je knjižnica Valmiera prejela od Knjižnice za slepe in slabovidne

Informacije na spletu: www.biblioteka.valmiera.lv

Osrednja knjižnica Riga

Knjižnice izvajajo različne dejavnosti, s katerimi želijo izboljšati življenje oseb z ovirami. Neka-
tere ideje ne zahtevajo veliko finančnih sredstev, le dobro voljo in nekaj organizacije. Tako ime-
novane “jabolčne police” so na primer umeščene v vseh oddelkih in enotah Osrednje knjižnice 
Riga. To so police s knjigami in informativnim gradivom, ki bi lahko izboljšalo kakovost življe-
nja oseb z ovirami in njihovim družinskim članom, prijateljem in socialnim delavcem olajšalo 
pot do informacij o določenih problemih. Na teh policah so gradiva o negi, terapijah in zdravlje-
nju oseb s težavami pri gibanju, težavami z vidom, težavami z duševnim zdravjem, knjige o vsa-
kodnevnem življenju oseb s posebnimi potrebami, življenjske zgodbe, zvočne knjige in knjige 
za lahko branje. Dostopni so tudi kontaktni podatki združenj, socialnih ustanov in javnih oblasti.

Romunija
V Romuniji je so nekatere splošne knjižnice že pripravljale dejavnosti s katerimi so želele 
zagotoviti dostopnost svojih storitev in gradiv slepim in slabovidnim. Žal pa splošne knjižni-
ce nimajo zadostnih finančnih sredstev, potrebnih za nakup ustrezne strojne in programske 
opreme, ki bi slepim in slabovidnim uporabnikom omogočila enakovredno uporabo knjiž-
ničnih storitev in gradiv, kot je mogoča ostalim uporabnikom knjižnic.

25 izmed 40. okrožnih knjižnic v državi uporabnikom omogoča dostop do zvočnih knjig 
v DAISY formatu. Trenutno je v Romuniji na voljo le približno 500 naslovov knjig v 
DAISY formatu, kar je malo v primerjavi s celotno založniško produkcijo knjig v državi.

http://www.biblioteka.valmiera.lv
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Slovenija

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne
Naslov:

Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: + 386 (0)1 470 0260

Elektronska pošta: knjiznica@zveza-slepih.si
Spletna stran: http://www.kss-ess.si/knjiznica

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne deluje v okviru Zveze društev slepih in 
slabovidnih Slovenije. Namenjena je slepim in slabovidnim ter ostalim osebam z motnjami, 
ki onemogočajo branje.

To je edina knjižnica s knjižnično zbirko v brajici v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1918. 
Po prvi svetovni vojni se je veliko vojakov vrnilo z bojišč z okvarjenim vidom zaradi po-
škodb. Njihovo rehabilitacijo in poučevanje je začela Minka Skaberne (1882 – 1965), ki se 
je poučevanja slepih učila na Dunaju in v Gradcu.

Leta 2014 se je knjižnica preselila v nove prostore v centru Ljubljane. Knjižnica hrani in 
izposoja knjige v brajici in ostalo gradivo. V knjižnici je tudi sodobni zvočni studio, galerija, 
gledališka dvorana in čitalnica. S tem je knjižnica postala novi kulturni center. 

Knjižnica ima danes več kot 2.400 članov.

Uporabniki si lahko izposodijo knjige v brajici ali zvočne knjige. 1.545 naslovov knjig je 
bilo natisnjenih v brajici, 2.548 knjig je bilo posnetih na zvočne kasete, 5.936 knjig sloven-
skih in tujih avtorjev pa je uporabnikom na voljo v mp3 formatu. S širitvijo knjižnice narašča 
tudi število transformiranih književnih del.

V okviru Knjižnice slepih in slabovidnih je bil razvit sintetizator slovenskega govora eB-
ralec. Omogoča avtomatizirano branje besedil v slovenskem jeziku. Kakovost novega gla-
sovnega sintetizatorja je na zavidljivi ravni, saj je podoben naravnemu govoru, čeprav je 
pretvorba besedila v zvok povsem avtomatizirana. Uporaba eBralca je za osebno nekomer-
cialno uporabo na osebnih računalnikih brezplačna v okviru ustanov javnega sektorja in za 
slepe in slabovidne ter osebe z motnjami branja.

Knjižnica sodeluje pri projektu “Mobilna avdio knjižnica za slepe in slabovidne”, ki poteka 
od septembra 2019. Pri projektu sodelujejo partnerji iz Slovenije, Nemčije in Hrvaške. V 
okviru projekta nastaja mobilna aplikacija za slepe in slabovidne, ki bo vključevala več kot 
9.000 zvočnih knjig – vsaka izmed partnerskih držav naj bi prispevala najmanj 3.000 zvoč-
nih knjig. Projekt se lahko kasneje razširi še na druge članice Evropske unije.

Predstavitev knjig v brajici: https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A

Predstavitev zvočnih knjig: https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s

mailto:knjiznica@zveza-slepih.si 
http://www.kss-ess.si/knjiznica 
https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A 
https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s
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Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
Naslov:

Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenia
Tel.: + 386 (0) 7 393 4600

Elektronska pošta: knjiznicanm@nm.sik.si
Spletna stran: https://www.nm.sik.si/si/

V Knjižnici Mirana Jarca so ustvarili kotiček za uporabnike z disleksijo in tiste, ki imajo te-
žave z branjem. Vsako leto v kotiček dodajajo novo gradivo, pripravljajo informativne leta-
ke in sezname primernega gradiva. Knjige v kotičku so označene z modro piko. Poleg knjig 
si uporabniki lahko izposodijo tudi bralno ravnilo. Kot del posebnih zadolžitev, ki jih opra-
vlja kot osrednja območna knjižnica, je knjižnica Mirana Jarca to storitev razširila tudi na 

mailto:knjiznicanm@nm.sik.si 
https://www.nm.sik.si/si/ 
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druge knjižnice v regiji. Knjižnica sodeluje tudi pri projektu Branje s tačkami (R.E.A.D.), ki 
je namenjen izboljšanju branja in komunikacije otrok s pomočjo branja terapevtskim psom. 
Knjižnica pri projektu sodeluje s prostovoljci – vodniki registriranih terapevtskih psov, ki 
sodelujejo s knjižnicami in drugimi ustanovami kot bralni spremljevalci otrok.

Leta 2012 je knjižnica pridobila snemalni studio za snemanje zvočnih knjig, namenjenih 
slepim in slabovidnim uporabnikom. S projektom želijo izboljšati dostopnost različnega 
knjižničnega gradiva slepim in slabovidnim, zmanjšati nestrpnost in povečati razumevanje 
raznolikosti med ljudmi. Ureditev snemalnega studia je z organizacijo dobrodelne priredi-
tve finančno omogočil Lions klub Novo mesto. Knjižnica sodeluje z območnim Društvom 
slepih in slabovidnih Novo mesto in na željo članov društva zanje snemajo zvočne knjige. 
Knjižničarji v prostorih društva redno vodijo bralne skupine za slepe in slabovidne, kjer se 
udeleženci lahko pogovarjajo o prebranih knjigah.

 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta, Radovljica
Naslov:

Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica, Slovenia
Tel.: +386 (0)4 537 39 00

Elektronska pošta: info@rad.sik.si
Spletna stran: https://www.rad.sik.si/

V obdobju med letoma 2014 – 2015 se je knjižnica pridružila projektu “Knjižnice povezuje-
jo – Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja”. Pripravljajo delavnice za 
predšolske in šolske otroke “Zmoremo – Čez ovire do oviranih”. 

Eden izmed ciljev projekta je omogočiti otrokom dostop do knjig, ki opisujejo probleme, s 
katerimi se srečujejo slepi in slabovidni. Hkrati jih navdušijo še za branje drugih knjig, in 
obiskovanje knjižnice, kar je pomemben del njihovega odraščanja.

Delavnica je namenjena starejšim skupinam vrtčevskih otrok ter osnovnošolskim otrokom 
od prvega do petega razreda. Tema delavnice je izključenost (in vključevanje) ranljivejših 
skupin ljudi. Na delavnici poudarjajo pomen razumevanja slepih in slabovidnih. Pri tem 
uporabljajo razne didaktične pripomočke, s pomočjo katerih otrokom predstavijo, kako je, 
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če si slep ali slaboviden, ter kakšne ovire morajo premagovati. Nekatere pripomočke je 
podaril Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje slepih 
in slabovidnih. Knjižničar predstavi otrokom knjige na to temo, da lahko svoje izkušnje 
nadgradijo z branjem.

Spletna stran: https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/

Video predstavitev: https://youtu.be/1SQP7WDofoY

https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
https://youtu.be/1SQP7WDofoY 
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DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ, 
SPECIALIZIRANIH ZA DELO S SLEPIMI 
IN SLABOVIDNIMI

Bolgarija

Zveza slepih Bolgarije
Naslov:

1309 Sofia, 172, Naicho Tzanov Str.
Tel.: +359 02 812 70 50(30)

Elektronska pošta: info@ssb-bg.net
Spletna stran: http://ssb-bg.net/

Zveza slepih Bolgarije je glavna nevladna organizacija za zaščito pravic slepih. Ustanovlje-
na je bila leta 1921 in je ena izmed najstarejših organizacij za slepe v Evropi. Zveza izvaja 
različne dejavnosti za javno dobro. Cilj organizacije je zaščititi človekove, civilne, social-
ne, ekonomske ter druge pravice slepih in slabovidnih ter jim pomagati pri vključevanju 
v družbo. Ustanovili so klube za integracijo slepih in slabovidnih, kjer je članom na voljo 
več storitev in kjer lahko pridobijo pomembne kontaktne informacije v skupnosti. Glavni 
cilji in naloge zveze so: podpora pri izobraževanju in poklicnem usposabljanju, pomoč pri 
iskanju zaposlitve v specializiranem in običajnem ekonomskem okolju, omogočanje dostopa 
do informacij s tiskanjem informativnih gradiv in revij v brajici in izdelavi zvočnih knjig, 
ustvarjanje posebne programske opreme, primerne za uporabo na sodobnih računalnikih, 
zagotavljanje administrativnih in pravnih storitev, organizacija umetnostnih, ustvarjalnih in 
športno turističnih dogodkov.

Nacionalna knjižnica za slepe “Louis Braille – 1928”
Naslov:

1 B Slaveykov sqr.1000 Sofia P.B 265, Bulgaria
tel: (+359 2) 988 32 69; 980 32 50

Elektronska pošta: nllb@abv.bg
Spletna stran: nllb.bg/index.htm

Nacionalna knjižnica za slepe je bila ustanovljena aprila leta 1928. Ena izmed prvih dejav-
nosti je bila izdelovanje in zbiranje knjig v brajici. Do leta 1994 so knjige izdelovali ročno, 
zato je imela knjžnica le en izvod vsakega naslova. Na ta način je nastalo več kot 1800 
naslovov knjig, v več kot 12.000 zvezkih. V prvi polovici 60-tih let so začeli s snemanjem 
zvočnih knjig. 

Sčasoma je organizacija, ki jo je sprva sestavljala manjša skupina slepih, postala nacionalna 
knjižnica knjig v brajici. Od leta 1994 knjige izdelujejo strojno. Zahvaljujoč sodelovanju pri 
več kot dvajsetih projektih organizacije “Open Society”, Evropske komisije, United Dutch 
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Foundations, Združenih narodov, ministrstva za kulturo in Agencije za osebe z ovirami v 
Bolgariji ima danes knjižnica računalnike in Braillove zaslone za pripravo knjig za tiskanje 
ter tri Braillove tiskalnike. 

Knjige so v celoti, od priprave do vezave, izdelane v knjižnici v centru za tiskanje. Nacio-
nalna knjižnica ima dobro organizirano mrežo za distribucijo knjig. Imajo tri podružnice po 
državi ter dve podružnici v šolah za slepe v Sofiji in Varni. Po pošti pošiljajo knjige uporab-
nikom po vsej državi. 

Danes ima knjižnica več kot 2.500 naslovov in je edini vir strokovnega ter leposlovnega 
gradiva v brajici v državi. Slepim uporabnikom, ki imajo doma dostop do računalnika, so na 
voljo tudi elektronske knjige.

Zbirka knjig v brajici na žalost ne obsega veliko knjig za mlajše bralce. Knjižnica deluje 
na nacionalni ravni, vendar jo financira mestna občina. Zato knjižnici vedno primanjkuje 
finančnih sredstev za izdajo novih knjig in dodatna sredstva pridobiva s pomočjo sponzorjev. 

Poleg izdelave in distribucije knjig v brajici knjižnica organizira tudi srečanja z znanimi 
osebnostmi. Knjižnica je povezana z več amaterskimi pevskimi in glasbenimi skupinami, 
katerih člani so našli način za umetniško izražanje in pogosto prejemajo priznanja na pev-
skih tekmovanjih, kar je zelo spodbudno.

Knjižnica za svoje člane tradicionalno organizira božično praznovanje, vsako leto v mesecu 
marcu pa tudi zelo popularno kuharsko tekmovanje slepih žensk. 

Leta 2003 je knjižnica praznovala 75. obletnico pod pokroviteljstvom predsednika Republi-
ke Bolgarije. 

Kljub sodobnim tehnologijam imajo knjige v Braillovi pisavi še vedno pomembno mesto v 
življenju slepih, še posebno otrok. Kot je poudaril predsednik Evropske zveze slepih Colin 
Lowe: “Pot do izobrazbe vodi skozi brajico”.

Namen knjižnice je zagotoviti slepim, še posebno otrokom, čim več knjig ter jim tako omo-
gočiti enakovreden dostop do knjig, kot ga imajo ostali ljudje.

Šola za slepe in slabovidne otroke Louis Braille – Sofija
Naslov:

Sofia 1229, Lomsko shose Str. 177
Phone: 02/898 12 64

Elektronska pošta: udnzsofia@yahoo.com
Spletna stran: http://udnz-old.cc.bas.bg/

Šola za slepe in slabovidne otroke v Sofiji je specializiran državni internat, kjer živijo in se 
šolajo slepi in slabovidni otroci iz Sofije in ostalih delov države. 

Šolo sestavlja več objektov, združenih tako, da imajo otroci olajšan dostop do vsakega 
izmed njih. Zunanja in notranja območja so, v skladu s priporočili za dostopnost okolja, 
označena s tipnimi talnimi oznakami ter barvnimi oznakami. V šolski stavbi so moderne 
učilnice, opremljene s sodobno tehnologijo. V vsaki učilnici je računalnik s programsko 
opremo za glasovno branje ter pripomočki za povečevanje besedil, s katerimi je učencem 
olajšan učni proces. Blizu učilnic so knjižnica, jedilnica in telovadnica za nižje razrede. 
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Učencem so na voljo še računalniška učilnica, fizikalni in kemijski laboratorij, jezikovni 
laboratorij, učilnica za biologijo, vse pa so opremljene z opremo, ki je potrebna za so-
dobno izobraževanje. Prostori osnovne šole so v prvem nadstropju. V internatu je večje 
število spalnih prostorov ter prostori za sprostitev in igro. Opremljen je s sodobno opremo 
in igračami, ki omogočajo varno igro ter spodbujajo otrokov razvoj. V prvem nadstropju 
so še učilnice in spalni prostori učencev z večplastnimi motnjami, masažni center, senzor-
no-motorična soba ter soba za igralno terapijo. Vsa tri nadstropja imajo sobe, opremljene z 
gospodinjskimi aparati, ki se jih učenci naučijo samostojno uporabljati. Športni del vklju-
čuje telovadnico z garderobami in kopalnicami, tatami za judo, prostore za fitnes, igrišča 
za košarko, rokomet in nogomet, prostor za skoke v daljino itd. Koncertna dvorana ima 
profesionalni oder in prostor za občinstvo z 200 sedeži. Na šolskem dvorišču sta igrišče in 
senzorni vrt z varnimi potmi za sprehode. 

V šoli je tiskarna knjig v brajici. Tiskarna je opremljena s sodobno opremo za tiskanje knjig 
v brajici in izobraževalnega gradiva s povečanim tiskom. Izdajajo učbenike, učne pripomoč-
ke ter reliefne slike za potrebe otrok v šoli in tiste slepe in slabovidne otroke, ki so vključeni 
v redne šole. V tiskarni tiskajo tudi gradivo za maturitetne izpite ter nacionalno preverjanje 
znanja za celotno državo.

Hrvaška

Zveza slepih Varaždin
Naslov:

Trg slobode 10, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 21 31 85

Predsednik zveze: Davor Janjušević
Elektronska pošta: udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr

Spletna stran: http://usvz.hr/

Zveza pripravlja projekt “Videča asistenca – preventiva pred izolacijo”.

V okviru projekta videči asistent pomaga slepi osebi s spremstvom pri obisku ustanov, kjer 
se slepi ne morejo gibati samostojno (pošta, banka, bolnišnica, trgovine itd.), ji pomaga 
pri reševanju administrativnih problemov (prebere dokumente, nakazila, zdravniške izvide, 
recepte, napotnice, položnice, pošto itd.), jo spremlja pri obisku kulturnih dogodkov in pri-
reditev, športnih dogodkov, koncertov, gledaliških predstav, kina itd. Videči asistent pomaga 
tudi s posredovanjem informacij in znanj, ki jih bo slepa oseba potrebovala za samostojno 
življenje (označevanje predmetov, pripomočkov, oblačil, pomoč pri uporabi pripomočkov). 
Zveza slepih Varaždin izvaja tudi projekt “Živeti življenje kot sanje”. V okviru projektta 
organizirajo tečaje in izobraževanja za slepe in slabovidne, kjer se ti naučijo uporabe inova-
tivnih metod človeške eho lokacije, pri kateri z izgovarjavo klikov in poslušanjem njihovih 
odmevov raziskujejo okolico in se premikajo naokrog. Društvo pripravlja javne prireditve, 
literarne večere, gledališke predstave in organizira obiske koncertov. S temi dejavnostmi 
skuša olajšati sodelovanje slepih in slabovidnih pri družabnih dogodkih.

mailto:udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr 
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Društvo slepih Zagreb
Naslov:

Heinzelova 66, Zagreb
Tel.: + 385 1 20 61 360
Fax: + 385 1 2305 241

Elektronska pošta: info@sferavisia.hr ; proizvodnja@sferavisia.hr
Spletna stran: https://sapunistockicama.com/

Društvo zagotavlja izvajanje certificiranih izobraževalnih programov, psihološko svetova-
nje, tečaje opismenjevanja v brajici, tečaje za usposabljanje v orientaciji in gibanju s po-
močjo palice, računalniške tečaje z uporabo programske opreme za slepe (bralnik zaslona 
in predvajalnik govora) in slabovidne (povečevanje besedila). “Milo s pikami” je projekt 
Društva slepih Zagreb, katerega pobudnik je Zadruga za socialno pomoč Martinov plašt. S 
pomočjo okolju prijaznega projekta želi društvo izboljšati kakovost življenja ter pogoje za 
zaposlovanje slepih in slabovidnih, hkrati s tem pa tudi izboljšati konkurenčnost socialnega 
podjetništva. “Milo s pikami” je ročni izdelek slepih in slabovidnih. Najbolj prepoznaven iz-
delek, po katerem je projekt poimenovan, je milo z vgraviranimi pikami, ki naredijo izdelek 
edinstven in ga hkrati simbolično povezujejo s slepimi in slabovidnimi. Pike na milu namreč 
ob dotiku spominjajo na črke v brajici, ki jo uporabljajo slepi.

Radioklub slepih Louis Braille (9A1CBT)
Naslov:

Draskoviceva 80 / III, 10000 Zagreb
Tel. / Fax: + 385 1 48 11 124

Direktor: Mihael Đurašin
Elektronska pošta: rks.9a1cbt@inet.hr

Spletna stran: http://www.rks-louisbraille.hr/

Radioklub je edinstveno društvo zagrebške tehnične kulture. Klub uspešno popularizira 
radioamaterske dejavnosti slepih, organizira številne poučne tečaje, tekmovanja in sreča-
nja članov.

Gledališče slepih in slabovidnih “Novi život” (Novo življenje)
Naslov:

Šenoina 32, 10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 1 4812 066; +385 1 4812 502

Splošni in umetniški direktor: Vojin Perić
Elektronska pošta: kazaliste@novizivot.hr

Spletna stran: https://www.novizivot.hr/

To zagrebško gledališče je najstarejše gledališče slepih na svetu. Ustanovljeno je bilo na prvi 
pomladni dan leta 1948, ko so igralci izvedli prvo uprizoritev. Od takrat so slepi in slabo-
vidni pripravili in izvedli več kot 3.550 uprizoritev in približno 110 premier. Vsako drugo 
leto v Zagrebu organizirajo edini mednarodni gledališki festival slepih in slabovidnih BIT 
(Blind in Theater – Slepi v gledališču). BIT je edini tovrsten festival na svetu.

mailto:info@sferavisia.hr ; proizvodnja@sferavisia.hr 
https://sapunistockicama.com/ 
mailto:rks.9a1cbt@inet.hr 
http://www.rks-louisbraille.hr/ 
mailto:kazaliste@novizivot.hr 
https://www.novizivot.hr/ 


56

Italija

Inštitut slepih “Francesco Cavazza” / Istituto dei ciechi “Francesco Cavazza”

Več informacij v prejšnjem poglavju.

Inštitut je od leta 1977 regionalni center za izdelavo in distribucijo didaktičnih gradiv za 
slepe in slabovidne. Leta 1982 je s sporazumom med Inštitutom in Zvezo slepih Italije nastal 
Informacijski center za izdelavo in distribucijo IKT orodij, ki deluje v okviru Inštituta. 

Nekatere izmed dejavnosti Inštituta so:

• didaktična in tehnološka pomoč pri integraciji slepih otrok v šolah;

• organizacija in vodenje tipnega muzeja antičnega in sodobnega slikarstva Anteros in 
Ptolemejev muzej;

• dejavnosti, povezane s sodobnimi tehnologijami, in svetovanje pri uporabi računalni-
kov in ostalih IKT orodij;

• izdaja letnih revij, izdelava in distribucija knjig v brajici, zvočnih knjig in elektronskih 
knjig;

• izdelava in distribucija Braillovih vrstic, sintetizatorjev govora, programske opreme za 
dostopnost osebnih računalnikov. 

Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) (Organizacija za dostopnost italijanskih 
knjig)

Naslov:
Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

Tel.: +390289280808
Fax: +390289280868

Elektronska pošta: segreteria@fondazionelia.org
PEC: fondazionelia@pec.fondazionelia.org

“Fondazione LIA” je neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2011. Na področju 
založništva spodbuja kulturo dostopnosti. Njen glavni cilj je omogočiti slepim in slabo-
vidnim dostop do knjig, jim omogočiti branje ter tako izboljšati njihovo socialno integracijo 
in aktivno udeleževanje v šoli, službi ter na kulturnem področju. Ukvarja se z zmanjševa-
njem digitalnih ovir, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni. LIA sodeluje z UICI (Zveza 
slepih Italije) in Knjižnico Regina Margherita. V sodelovanju z AIE (Italijansko društvo 
založnikov) in Ministrstvom za kulturno dediščino so ustvarili katalog knjig, ki so dostopne 
slepim in slabovidnim. Z LIA sodeluje 47 založniških hiš in največja spletna platforma za 
izposojo digitalnih vsebin MLOL. 

Leta 2020 je LIA prejela nagrado ABC International Excellence za dostopno založništvo. 
Med drugimi pomembnimi nagradami, ki jih je LIA prejela, so še nominacija za nagrado 
e-Inclusion leta 2012, priznanje za najboljšo prakso s strani Global Initiative for Inclusive 
ICTs ter priznanje za dober poslovni model v poročilu francoskega Ministrstva za kulturo 
“Les modèles économiques de l’édition de livres accessibles”

mailto:segreteria@fondazionelia.org 
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LIA pripravlja več aktivnosti in projektov za slepe in slabovidne, kot so: 

• branje v temi: ljudje berejo enako knjigo v prostoru brez svetlobe, s pomočjo oči, rok 
ali ušes; 

• projekti Aldus Up, MiCA, BiCA;

• raziskovanje in tehnološki razvoj;

• svetovanje in usposabljanje (tudi na spletu);

• preverjanje dostopnosti;

• predelava.

Center za podporo in pomoč osebam z ovirami / Centro Risorse per l'Handicap e lo 
svantaggio (CRH-S)

Kontakt: Silvana Scaffidi
Naslov:

Via Manzoni, 6 48018 – Faenza (Ra)
Tel. +39 0546/667622 – 0546/21290

Elektronska pošta: cdhs@racine.ra.it

Center za podporo in pomoč osebam z ovirami (CRH-S) je namenjen učencem z različnimi 
oblikami oviranosti, vključno z okvaro vida. Center v Faenzi deluje od leta 1996. Deluje 
tudi kot dokumentacijski center (CDH) za osebe z ovirami. Je eden izmed petih Regionalnih 
centrov za podporo (CTS), ki so nastali z uvedbo projekta “New Technologies and Disabili-
ties” (Oviranost in nove tehnologije) katerega izvaja Ministrstvo za izobraževanje, univerzo 
in raziskovanje. 

Center ima sedež v Tehničnem inštitutu “A. Oriani” v Faenzi. Unione della Romagna Faeti-
na in občina Ravenna sta Centru dodelila tudi nalogo celostnega upravljanja pripomočkov za 
otroke s posebnimi potrebami v regiji Emilija Romanija. V okviru te naloge center:

• vodi računalniški katalog vse opreme;

• analizira potrebe v posameznih šolah in potrditev prejetih zahtevkov;

• opravlja nakup opreme, namenjene za pomoč pri integraciji in vključevanju učencev s 
posebnimi potrebami;

• omogoča brezplačno izposojo želenih pripomočkov;

• s tehnično podporo pomaga pri namestitvi in uporabi pripomočkov.

Slepim in slabovidnim učencem je v centru na voljo računalniška postaja, opremljena s pro-
gramsko opremo za strojno branje besedil na zaslonu, poleg tega pa so v knjižnici na voljo 
tipni učni pripomočki, kot so zemljevidi, replike oblik iz umetnosti in narave, tehnični pri-
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pomočki kot so elektronske povečevalne lupe in zbirka knjig o poučevanju oseb s posebnimi 
potrebami.

Tipno gradivo za slepe      JAW – programska oprema za branje zaslonov

Tipna replika stebra                Naprava za embosiranje brajice

Zveza slepih Italije / Unione Italiana Ciechi – Sekcija okrožja Ravenne
Naslov:

via Tombesi dall'Ova, 4 48100 Ravenna
Tel. +39 0544/33622 ; fax 0544/34762

Elektronska pošta: uicra@uiciechi.it

Zveza slepih Italije ONLUS je bila ustanovljena leta 1920. ONLUS je zakonsko pooblašče-
na, da zastopa in varuje moralne in materialne pravice in interese slepih in slabovidnih. 

Zveza se zavzema za popolno upoštevanje človekovih, civilnih in družbenih pravic slepih 
in slabovidnih, njihovo socialno enakopravnost in integracijo na vseh področjih družbenega 
življenja. Pri tem poudarja pomen vključevanja slepih in slabovidnih v redne izobraževal-
ne programe, pomembnost poklicnega izobraževanja in dostopa do zaposlitve za slepe in 
slabovidne, omogočanje njihovega sodelovanja pri kulturnih, prostočasnih in športnih de-
javnostih, ter organizacijo pomoči za osebe z večplastnimi motnjami, starejše in ljudi, ki so 
socialno izključeni. 

Zveza ONLUS je sodelovala pri ustanovitvi italijanske sekcije Mednarodne agencije za 
preprečevanje slepote, s katero sodeluje pri preventivnih programih.

Zveza je ustanovila Nacionalni center za brano knjigo, Nacionalni tehnični center za slepe in 
slabovidne, OMULUS – Inštitut za raziskovanje, usposabljanje in rehabilitacijo, ONLUS – 
Italijansko zvezo prostovoljcev za pomoč slepim in Učni in rehabilitacijski center. S tem je 
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želela nadomestiti pomanjkanje ustreznih socialnih in drugih javnih služb za podporo slepih 
in slabovidnih. 

V Raveni je lokalna sekcija Zveze ONLUS, ki deluje na področju okrožja Ravena. 

Dejavnosti, ki jih zveza opravlja, vključujejo:

• vodenje klinike za slepe in slabovidne, zagotavljanje njihove zdravstvene nege, sveto-
vanje glede davčnih olajšav in svetovanje glede pokojnine;

• šolanje, izobraževanje in usposabljanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve;

• svetovanje glede uporabe IKTorodij in drugih podpornih tehnologij, vzpostavitev ko-
tička za pogovor in organizacija virtualnih srečanj; 

• gibalno športne aktivnosti; 

• zagotavljanje dostopa do spletnih izdaj revij prek zbirke Associative Press, do zvočnih 
knjig Nacionalnega centra za brano knjigo in zagotavljanje dostopa do knjig v brajici; 

• rekreativne, kulturne in socialne aktivnosti, tečaji in načrtovanja.

Spletna stran Zveze slepih Italije

Italijanska knjižnica za slepe in slabovidne
Kontaktna oseba: Giuseppe Marinò (predsednik)

Naslov:
Via Isonzo, 10 – 31100 Treviso

Tel./Fax +39 0422.411.106 – Cell. 347.890.6600
Elektronska pošta: info@biionius.it

Italijanska knjižnica za slepe in slabovidne (“Biblioteca Italiana per Ipovedenti”) BIIT 
ONLUS s svojimi storitvami spodbuja izobraževanje in približuje kulturo in umetnost 
slepim in slabovidnim. Knjižnica opravlja svoje izobraževalne in informacijske dejavnosti 
z ustvarjanjem in omogočanjem dostopa do knjižnične zbirke (ki vključuje tudi gradiva, 
namenjena osebam z blago do zmerno disleksijo, in zvočne knjige). Knjižnica spodbuja 
sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami, kulturnimi ustano-
vami, z osebnostmi ter umetniki, ki lahko prispevajo k uresničitvi dejavnosti knjižnice. Z 
organizacijo prireditev želi prispevati razvoju bralne kulture. 

mailto:info@biionius.it 
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BIIT ONLUS splošnim knjižnicam v Italiji omogoča brezplačen dostop do knjig s povečanim 
tiskom, kar olajša dostop do literature tudi slepim in slabovidnim. Splošne knjižnice se lahko 
pridružijo projektu “Leggere Facile, Leggere Tutti” (Enostavno branje, branje za vse), ki ga 
vodi Knjižnica za slepe in slabovidne. S pomočjo projekta želijo splošnim knjižnicam poma-
gati pri zagotavljanju dostopnosti njihovih storitev za slepe in slabovidne uporabnike, 

Knjižnica Manfrediana ima, delno po zaslugi pridružitve projektu, v svoji zbirki 80 knjig 
s povečanim tiskom. Leta 2020 se je projektu pridružila celotna mreža knjižnic Unione 
della Romagna Faentina.

  

Knjige s povečanim tiskom, ki jih je knjižnici Manfrediana podaril BIIT ONLUS

Latvija

Združenje slepih, Latvija

Interese slepih in slabovidnih v prvi, drugi in tretji skupini oseb z ovirami zastopa Latvijsko 
združenje slepih. Je največja nevladna in neprofitna organizacija v Latviji, ki združuje slepe 
in slabovidne, pravne člane in podpornike.

Združenje slepih je bilo ustanovljeno 16. junija 1926. Sestavlja ga 13 enot – področnih 
organizacij, ki pokrivajo vse regije v državi, področne organizacije pa sestavljajo različna 
lokalna društva. Združenje ima več kot 4.300 članov.

Združenje v okviru svojega delovanja sodeluje s Saeimo (parlamentom), vlado, lokalnimi 
ustanovami in nevladnimi organizacijami. Dejavnosti združenja vključujejo:

• spodbujanje k reševanju problemov, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni;

• osveščanje javnosti o vzrokih in posledicah sleposti, pri čemer poudarja možnosti in 
načine za premagovanje težav in doseganje uspehov pri izobraževanju, karieri ter v 
družabnem in zasebnem življenju;

• pripravljanje poklicnega usposabljanja in rehabilitacije ter spodbujanje integracije v 
družbo, pri čemer želijo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic v skladu s “Pravili 
za enakopravne možnosti za osebe z ovirami” Združenih narodov;

• omogočanje slepim in slabovidnim dostop do ustreznih pripomočkov, kot so bela pa-
lica, lupe, govoreče ure, zvočni predvajalniki itd. (osnovno rehabilitacijo, poklicno 
usposabljanje in zagotavljanje pripomočkov financira država);

• sodelovanje z nevladnimi organizacijami, fundacijami in dobrodelnimi ustanovami v 
Latviji in po svetu

VIR

http://www.pales.lv/english.htm
http://www.pales.lv/english.htm
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Projekti združenja so oblikovani kot tematski sklopi idej, s katerimi želijo izboljšati inte-
gracijo in kakovost življenja slepih in slabovidnih v družbi. Teme se nanašajo izboljševanje 
izobraževanja in zaposlitvenih možnosti, oblikovanje kulturnih in športnih aktivnosti in za-
gotavljanje aktivnosti za zabavo in prosti čas.

VIR

Informacije na spletu: https://www.lnbiedriba.lv

Društvo Apeirons

Apeirons je nevladna organizacija, ki podpira osebe z ovirami. S svojim delovanjem se osre-
dotoča na integracijo oseb z ovirami v družbo in na trg dela. Je javna organizacija, ki zdru-
žuje osebe z ovirami. Društvo Apeirons deluje od leta 1994, uradno ustanovljeno in registri-
rano kot javna organizacija pa je od leta 1997. Delovanje je usmerjeno na celotno družbo, s 
posebnim poudarkom na osebah z ovirami, vključno z mladimi.

VIR

Dejavnosti društva so:

zagotavljanje dostopa do informacij in pripravljanje izobraževanj za osebe z ovirami. Iz-
obraževanja vključujejo praktične tečaje za pridobivanje spretnosti, potrebnih pri vsako-
dnevnih opravilih, tečaje s področja informacijske tehnologije in delavnice, na katerih lahko 
udeleženci izmenjujejo svoje izkušnje.

• sodelovanje z delodajalci in lokalnimi skupnostmi, s katerim želijo opozoriti na pravi-
ce in potrebe oseb z ovirami in zmanjšati njihovo socialno izključenost;

• evalvacija in poudarjanje dostopnosti okolja;

• spremljanje in poudarjanje človekovih pravic;

• sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami in institucijami pri oblikovanju 
zakonov in pravil, s čimer želijo zagotoviti, da bodo ustrezali potrebam oseb z ovirami;

• opozarjanje na človekove pravice oseb z ovirami s pomočjo družbenih akcij, informa-
tivnega gradiva in dejavnosti v okviru neformalnega izobraževanja ter zagotavljanje 
podpore in svetovanja, ko pride do kršitve človekovih pravic.

VIR

Informacije na spletu: https://www.apeirons.lv

Društvo slepih in slabovidnih Riga “Redzi mani”

Raznolikost in število storitev, namenjenih osebam z ovirami, se povečujeta. Razlogi za to so 
povečano družbeno zavedanje in poudarjanje pomembnosti vključevanja oseb z ovirami v druž-
bo ter večja dostopnost javnih krajev in storitev za osebe z ovirami. Posledično se tudi knjižnice 
spreminjajo iz tradicionalnih prostorov za branje in izmenjavo knjig v odprte, vključujoče usta-
nove, namenjene vsem ljudem, tudi slepim in slabovidnim – knjižnice pripravljajo vsem uporab-
nikom dostopne kulturne prireditve ter druge izobraževalne in ustvarjalne dejavnosti.

VIR

https://www.lnbiedriba.lv/
https://www.lnbiedriba.lv
https://www.apeirons.lv/par-mums/
https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/organisations/non-govermental-organisations/apeirons
https://www.apeirons.lv
https://www.biblioteka.lv/ne-tikai-pec-gramatam-jeb-kapec-cilveks-ar-redzes-traucejumiem-dodas-uz-biblioteku/
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Društvo slepih in slabovidnih “Redzi mani” združuje aktivne osebe z okvaro vida in ljudi, ki 
jih podpirajo. S tem želijo slepim in slabovidnim olajšati vključevanje v družbo ter izboljšati 
kakovost njihovega vsakodnevnega življenja. Društvo v okviru svojih dejavnosti zastopa 
interese slepih in slabovidnih v državnih, občinskih in drugih institucijah, spodbuja sodelo-
vanje slepih in slabovidnih in njihovih zagovornikov pri izoblikovanju civilne družbe, opo-
zarja na pomembnost izobrazbe in zaposlitve, si prizadeva izboljšati kakovost vsakdanjega 
življenja slepih in slabovidnih ter spodbuja njihovo vključevanje v družbo.

Informacije na spletu: https://redzimani.mozello.lv

Društvo “Socintegra”

“Socintegra” je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2010. Organizacija s svoji-
mi projekti skrbi za socialno integracijo slepih in slabovidnih. Socintegra si prizadeva za do-
stopnost okolja slepim in slabovidnim in pri tem sodeluje z društvi slepih v Rigi in Liepaji.

Organizacija Socintegra pri prilagajanju okolja slepim in slabovidnim pomaga z izdelavo 
oznak in tabel z napisi v brajici.

“Socintegra” nudi pomoč pri urejanju prostora, dostopnega za slepe in slabovidne. VIR

Informacije na spletu: https://www.socintegra.lv/en/home

Socialna poslovna platforma BlindArt

Socialno podjetje BlindArt s sedežem v Rigi, deluje od leta 2007. Osnovni namen podjetja je opo-
zarjati na potrebe oseb z ovirami, s poudarkom na slepih in slabovidnih. S pomočjo projektov že-
lijo spodbujati slepe in slabovidne pri odkrivanju njihove nadarjenosti in ustvarjanju umetniških 

https://redzimani.mozello.lv
https://www.socintegra.lv/en/braille/
https://www.socintegra.lv/en/home
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del. Z organizacijo ustvarjalnih delavnic, razstav in drugih dejavnosti skušajo širši družbi prikaza-
ti, da so ljudje s posebnimi potrebami pogosto prezrti zaradi svojih zdravstvenih težav, čeprav so 
v resnici lahko zelo nadarjeni in sposobni na svoj način. S tem ko družbi omogoča, da prispevajo 
sredstva ali kupijo nastale umetnine, BlindArt prispeva k družbeni odgovornosti. Svojim poten-
cialnim partnerjem dajejo priložnost, da z gledanjem na stvari z druge perspektive razširijo svoja 
obzorja, okrepijo svoje zamisli o družbeni odgovornosti ter pripomorejo k strpnosti v družbi.

BlindArt je na primer organiziral ustvarjalno delavnico, na kateri so trije nadarjeni člani 
Latvijske zveze slepih ustvarili serijo štirih unikatnih otroških knjig “Lovljenje nogavične-
ga tatu”. Ilustracije za knjigo so narisali slepi in slabovidni otroci Srednje šole in centra za 
usposabljanje Stradumuiza v Rigi. Ilustracije so nastale z uporabo kompleksnih in edinstve-
nih tehnik za ustvarjanje tipnih ilustracij. Uporabili so posebne šablone, s pomočjo katerih 
so robove likov označili s pikami, otroci pa so nato s pomočjo dotika prepoznali oblike in jih 
pobarvali. Knjige so na voljo v latvijskem in angleškem jeziku.

SOURCE

Serija knjig “Lovljenje nogavičnega tatu”. VIR

Izdelki ustvarjeni v japonski shibori tehniki VIR

Informacije na spletu: https://blindart.lv/lv

https://blindart.lv/en/
https://blindart.lv/en/project/44
https://www.lnbiedriba.lv/lv/aktualitates/socialais-uznemums-blindart-laiz-klaja-jaunu-dizaina-produktu-kolekciju/
https://blindart.lv/lv
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Društvo oseb z ovirami Valmiere “Atspēriens”

Društvo oseb z ovirami Valmiere “Atspēriens” je organizacija v javnem interesu. Njen na-
men je pomagati osebam z ovirami ter jih spodbujati pri ustvarjalnosti in integraciji v druž-
bo. Društvo organizira srečanja in izobraževanja o zanimivih temah, druženja z izmenjava-
njem izkušenj in informacij, sodelovanja pri različnih seminarjih, praktične delavnice na 
temo osebnostne rasti in zaposlovanja in druge aktivnosti, kot so izleti, športna tekmovanja, 
praznovanja praznikov itd.

Društvo pogosto obiščejo slabovidni, pa tudi slepi ljudje ob spremstvu asistentov. Obiskoval-
cem so na voljo povečevalna stekla, zaposleni v društvu jim natisnejo potrebne informacije 
in različno študijsko gradivo, poleg tega pa poučujejo osebe z okvaro vida o tem, kako brati 
besedila na spletu – kako si povečati velikost pisave in jih učijo drugih uporabnih spretnosti.

Informacije na spletu: http://vibatsperiens.mozello.lv

Priložnosti za slepe in slabovidne v lokalni skupnosti

Dostopnost izobraževalnih in kulturnih ustanov za slepe in slabovidne se v Latviji izboljšuje. 
To je opazno predvsem pri novogradnjah in obnovljenih stavbah. Prostori večjih muzejev v 
Latviji so dostopni osebam z ovirami:

• Muzej umetnosti “Riga Bourse” www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse;

• Muzej vozil Riga http://motormuseum.com;

• Nacionalni naravoslovni muzej https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en

V sodelovanju z Latvijsko zvezo slepih je muzej umetnosti “Riga Bourse” izoblikoval izo-
braževanja o vodenju po muzeju za osebe z ovirami, ki so namenjena zaposlenim v muzeju 
in vodnikom po razstavah. Slepim in slabovidnim omogočajo tipno vodenje po muzeju – obi-
skovalci dobijo posebne rokavice, s pomočjo katerih lahko spoznavajo razstavne predmete 
– materiale, krivulje, oblike, poudarke in podobno. Prav tako je na voljo tudi poseben zvočni 
vodnik. Oznake po muzeju omogočajo slepim in slabovidnim lažjo prostorsko orientacijo.

VIR

Nacionalni naravoslovni muzej se nahaja v zgodovinski stavbi, vendar so bili prostori po-
sodobljeni in omogočajo dostop osebam, ki imajo težave z mobilnostjo in obiskovalcem z 
otroškimi vozički. Trenutno potekajo še izboljšave, kot je na primer priprava spremnih bese-
dil in informacij v brajici in razstavitve otipljivih predmetov, s katerimi bi celotni muzej in 
njegove zbirke postali dostopni slepim in slabovidnim osebam.

VIR

Akcija Ministrstva za socialne zadeve “Do things differently and still get them done!” 
(Naredi drugače in naredi do konca!)

Več tisoč oseb z ovirami uspešno dela na različnih področjih, kar zmanjšuje predsodke o 
njihovi nezaposljivosti. Čeprav odstotek zaposlenih oseb z ovirami vsako leto narašča, 
še vedno ni primerljiv z odstotkom zaposlenih pri ostalih skupinah prebivalcev. Osebe z 
ovirami še vedno predstavljajo skupino prebivalcev, ki jim grozi brezposelnost in potre-
bujejo dodatno podporo za uspešno integracijo na trgu dela.

http://vibatsperiens.mozello.lv
http://www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse
http://motormuseum.com
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en
https://skalak.rsu.lv/raksti/pieejami-nepieejama-maksla-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/apmekle/vides-pieejamiba
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“Naredi drugače in naredi do konca!” je akcija, s katero želi Ministrstvo za socialne 
zadeve poudariti, da imajo osebe z ovirami še vedno svojevrstna znanja in spretnosti – 
naloge opravljajo drugače, a jih vseeno opravijo. Znanstveno je bilo dokazano, da pride-
jo ob nastopu duševnih motenj in fizičnih okvar v ospredje druge sposobnosti. Izkušnje 
delodajalcev v Latviji potrjujejo, da imajo osebe z ovirami posebne sposobnosti, poleg 
tega pa so tudi odgovorne, izurjene, pazljive in si želijo dobre rezultate.

Akcija Ministrstva za socialne zadeve “Naredi drugače in naredi do konca!”

Na spletni strani www.cilveksnevisdiagnoze.lv so objavljene zgodbe o delovnih izkušnjah, 
uporabne povezave in nasveti za osebe z ovirami, ki se trudijo poiskati zaposlitev, in nasveti 
za delodajalce, ki jih želijo zaposliti.

VIR

Interaktivni tipni zemljevid, ki ga pripravljajo v Latviji

Zemljevid je nastal na pobudo društva “Socintegra”. Društvo pomaga raznolikim instituci-
jam pri ustvarjanju dostopnega okolja za slepe in slabovidne uporabnike z izdelavo tipnih 
oznak, nalepk in tabel z napisi v brajici.

Tipni zemljevid Rige je prvi interaktivni zemljevid v Latviji. Vključuje 170 objektov v mes-
tu – ulice, stavbe, parke in vodna telesa. Ob kliku na objekt sistem pove ime objekta. Ze-
mljevid je namenjen vsem, uporabljajo ga lahko videče osebe z opazovanjem in slepi in 
slabovidni z dotikom.

Tipni zemljevid Rige je edinstvena socialna inovacija, ki slepim in slabovidnim pomaga pri 
integraciji v družbo. Zemljevid je dober pripomoček pri rehabilitaciji, saj slepim in slabo-
vidnim omogoča orientacijo v okolju, ter s tem tudi lažjo socializacijo.

http://www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-ar-invaliditati-dara-citadi-izdara-tapat/
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Interaktivni tipni zemljevid Rige, ki ga je ustvarilo društvo “Socintegra”. VIR

Romunija

1. Društvo slepih (https://www.anvr.ro/) je glavna organizacija za podporo slepim in sla-
bovidnim v državi. Društvo žal v zadnjih letih ni aktivno in trenutno ne organizira pro-
jektov za javnost na nacionalni ravni. Lokalna društva pripravljajo socialno-kulturne 
dejavnosti, kot so šahovski turnir, uprizoritve dramskih iger, v katerih nastopajo slepi 
igralci, in tekmovanja v branju.

2. The Travelling Book Foundation (http://www.fcc.ro/) je lokalna organizacija, ki 
pripravlja projekte, ki imajo učinek na nacionalni ravni, kot so snemanje in izdelava 
zvočnih zapisov knjig v DAISY formatu, priprava filmov z zvočnimi opisi in izdelava 
sistema za pomoč slepim in slabovidnim pri branju notnih zapisov.

3. Center za pomoč pri uporabi tehnologij za dostopnost (http://psihoped.psiedu.ubb-
cluj.ro/index.php/centrul-cata) deluje v okviru Oddelka za specialno pedagogiko na 
Univerzi Babes-Bolyai v mestu Cluj. Center za študente organizira predavanja o do-
stopnih formatih.

4. Društvo za urbani razvoj (https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/) je izvedlo 
projekt izdelave otipljivih risb pomembnih oseb s področja zgodovine, arhitekture 
in kulture v državi. Tej so nato dodali QR kodo, s pomočjo katere lahko slepi in 
slabovidni dostopajo do spletne strani, kjer najdejo dodatne informacije o sliki 
(oblačila, barve ter informacije o tem, kako so posamezne komponente slike pred-
stavljene na otip).

http://bismart.lv/blogs/vieda-valsts/latvija-radita-interaktiva-taktila-karte-kas-rigu-lauj-iepazit-ari-neredzigajiem-1707
https://www.anvr.ro/
http://www.fcc.ro/
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata
https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/
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Slovenija

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Naslov:

Groharjeva cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel.: +386 (0)1 47 00 211

Elektronska pošta: info@zveza-slepih.si

Spletna stran: www.zveza-slepih.si

Podporno društvo slepih, ustanovljeno leta 1920, je najstarejša in prva slovenska invalidska 
organizacija. Društvo je predhodnik Zveze slepih in slabovidnih Slovenije. Nastanek društva 
predstavlja začetek organizirane institucionalne skrbi za slepe in slabovidne v Sloveniji.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, 
ki zastopa interese slepih in slabovidnih na nacionalni ravni. Ustanovljena je bila za zado-
voljevanje skupnih potreb slepih in slabovidnih po izvajanju posebnih socialnih in drugih 
programov in ter njim posebej prilagojenih storitev. Za potrebe slepih in slabovidnih so 
razvili številne socialne programe in prilagojene storitve, ki jih izvajajo kot dopolnitev 
dejavnosti javnih služb, namesto njih ali v obliki samostojne dejavnosti. Vse programe 
izvajajo z namenom, da se lahko slepi in slabovidni čim bolj neodvisno in enakopravno 
vključijo v družbeno okolje.

Zveza povezuje devet medobčinskih društev za slepe in slabovidne ljudi. Društva zagota-
vljajo prilagojene socialne programe, ki omogočajo ponovno pridobivanje in učenje različ-
nih spretnosti, orientacije, reorganizacije po izgubi vida, izobraževanje sorodnikov in pri-
jateljev o pravilnih pristopih in vzpostavljanju razumevajočega odnosa, spodbujajo javno 
zavedanje o slepoti in slabovidnosti v bližnji okolici ter organizirajo in sodelujejo v pripravi 
raznih kulturnih, športnih in rekreativnih dejavnostih.

mailto:info@zveza-slepih.si 
http://www.zveza-slepih.si
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Center IRIS – center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe 
in slabovidne

Naslov:
Langusova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel.: (01) 2442-750
Elektronska pošta: info@center-iris.si

Spletna stran: www.center-iris.si,
https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

Center IRIS (nekdanji Zavod za slepo in slabovidni mladino Ljubljana) je ustanova držav-
nega pomena, saj je edina javna ustanova v Sloveniji, ki deluje na področju prilagojenega 
predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja slepih in slabovidnih otrok 
in mladine, vključno tiste z večplastnimi motnjami.

Slepim in slabovidnim ter ožji in širši okolici nudi svetovanja, usposabljanja in podporo. 
Ustanovitelj centra je Vlada Republike Slovenije.

mailto:info%40center-iris.si?subject=
mailto:www.center-iris.si?subject=
https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/


69

Izobraževalni programi

Center izvaja naslednje prilagojene učne programe za slepe in slabovidne otroke in mladino:
• program predšolske vzgoje,
• osnovnošolski program (6 – 15 let),
• redni osnovnošolski program,
• prilagojen osnovnošolski program,
• posebni programi,
• program srednješolskega izobraževanja (15 +),
• nižje poklicno izobraževanje smeri pomožni administrator, pomočnik v biotehniki in 

oskrbi,
• program poklicnega izobraževanja smer administrator,
• program poklicnega izobraževanja smer ekonomski tehnik,
• dijaški dom in dom za učence s posebnimi potrebami.

Strokovni center

Storitve in dejavnosti, ki so na voljo v okviru delovanja strokovnega centra:

• zgodnja obravnava otrok,

• usposabljanje slepih in slabovidnih učencev v posebnih izobraževalnih aktivnostih, in 
sicer O&M (orientacija in mobilnost), komunikacijske spretnosti, aktivnosti v vsako-
dnevnem življenju, športne in prostočasne aktivnosti, socialne spretnosti in socializacija,

• podpora vključujočim oblikam izobraževanja in usposabljanje za strokovnjake in uči-
telje v šolah, ki jih obiskujejo slepi in slabovidni učenci,

• pomoč in podpora staršem slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov,

• zagotavljanje prilagojenih gradiv in drugih pripomočkov za učenje/poučevanje,

• osveščanje in obveščanje javnosti o posebnih potrebah slepih in slabovidnih,

• razvoj področja in sodelovanje s podobnimi ustanovami v Sloveniji in v tujini.

Video predstavitev: https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

Zgibanka: http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf

https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/ 
http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf 
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Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Naslov:

Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, Slovenia
Tel.: +386 (0)4 62 07 200

Elektronska pošta: info@css-sl.si
Spletna stran: https://www.css-sl.si/

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka deluje od leta 1937. Bivalno okolje v 
Centru je prilagojeno slepim in slabovidnim stanovalcem. Dvigala so opremljena z zvočnimi 
opozorili, ki pojasnijo, v katerem nadstropju je dvigalo. Ograje na stopniščih so opremljene 
z otipljivimi oznakami nadstropij. V prostorih Centra so nameščena držala za lažjo orientaci-
jo. V pritličju je oglasna deska, na kateri so, za stanovalce pomembne informacije, natisnjene 
v brajici. Slabovidni stanovalci lahko kot pomoč pri branju uporabljajo elektronsko lupo in 
prilagojeno programsko opremo.

Služba delovne terapije izvaja učenje orientacije in mobilnosti slepih in slabovidnih sta-
novalcev ob prihodu v Center. Ob spremenjenih razmerah in potrebah stanovalcem nudi 
dodatno individualno pomoč.

Zaposleni v centru so ustrezno usposobljeni za delo s slepimi in slabovidnimi stanovalci. 
Nudijo jim spremstvo, pomoč pri pisanju pošte, branju, urejanju osebnih stvari ter spozna-
vanju in nakupu različnih aparatov in naprav.

Delovni terapevtki z internimi izobraževanjji izobražujeta novo zaposlene o pravilnem na-
činu dela s slepimi in slabovidnimi osebami (vodenje, hranjenje, hoja po stopnicah itd.). Pri 
tem je pomembna ozaveščenost, da imajo slepi nekoliko drugačne potrebe, zato se jim je 
treba prilagoditi ter pri tem spoštovati njihovo osebnost.

Slepi in slabovidni stanovalci se udeležujejo srečanj z Medobčinskim društvom slepih in 
slabovidnih Kranj ter Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ter na njih aktivno so-
delujejo in hodijo tudi na izlete.

Center ima senzorni park, namenjen slepim, starejšim in gibalno oviranim. V parku lahko 
obiskovalci odkrivajo različne čute, namenjen pa je tudi medgeneracijskemu druženju in 
druženju z ostalimi prebivalci mesta.

Video predstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo

mailto:info@css-sl.si 
https://www.css-sl.si/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo
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ZAKLJUČEK
Po natančni proučitvi opredeljenih projektnih ciljev in pričakovanih rezultatov ugota-
vljamo, da lahko knjižnice na področju uporabe IKT orodij za zagotavljanje dostopnosti 
svojih storitev slepim in slabovidnim uporabnikom, storijo še več. Zastavljeni cilji so 
bili izpolnjeni, a treba storiti še veliko, da bi knjižnice postale resnično dostopne sle-
pim in slabovidnim. Projekt se osredotoča na seznanjanje zaposlenih v knjižnicah z 
novimi IKT orodji, ter možnostmi uporabe tistih, ki so v knjižnicah že na voljo. S tem 
želi izboljšati njihova znanja, ter tako omogočiti lažjo dostopnost knjižničnih storitev 
za osebe z ovirami, tudi za slepe in slabovidne. Čeprav je bila pandemija COVID-19 
nepričakovana, ni preprečila nadaljevanja projekta in doseganja rezultatov. Pandemija je 
zmanjšala mednarodne aktivnosti in načrtovana mednarodna srečanja, ni pa zaustavila 
mednarodne izmenjave dobrih praks med partnerji, ki je bila kljub okoliščinam, zelo 
uspešna. Vključitev IKT orodij za slepe in slabovidne uporabnike je nujno potrebna, 
toda najprej je treba izobraziti zaposlene, da jih bodo znali uporabljati. Šele nato bodo 
knjižnice lahko začele izvajati dejavnosti, s katerimi bodo izboljšale dostopnost stori-
tev slepim in slabovidnim uporabnikom. Z uspešnim sodelovanjem med partnerji smo 
ustvarili mrežo sodelujočih knjižnic, ki imajo enak interes – celovit razvoj storitev za 
osebe z ovirami in izboljšanje znanj zaposlenih o uporabi IKT orodij, namenjenih upo-
rabi slepih in slabovidnih. V času trajanja projekta in v okviru mednarodnih srečanj smo 
pridobili številna nova znanja in spretnosti. Zahvaljujoč mednarodnim dejavnostim smo 
navezali nove stike, ki bodo morda začetek prihodnjih mednarodnih sodelovanj med 
ustanovami. Delujoče organizacije, vključene v projekt, so najboljši prikaz dobrih praks 
in načrtovanih dejavnosti. Čeprav je bilo zaradi pandemije edino pravo mednarodno 
srečanje na Hrvaškem, je partnerjem pri projektu s pomočjo IKT orodij vseeno uspelo 
izvesti virtualna srečanja, ki pa se ne morejo primerjati s pravimi mednarodnimi srečanji 
v živo. Pri projektu sodeluje šest knjižnic iz šestih držav s podporo tehničnega partnerja. 
V okviru projekta sta bili izvedeni izmenjava primerov dobrih praks ter usposabljanje 
knjižničnih delavcev s 122 udeleženci. Knjižnice so izvedle še dodatne dogodke, ki se 
jih je udeležilo 260 udeležencev. Pripravili smo vsebine, ki bodo omogočile izobraževa-
nje zaposlenih na mednarodni ravni. Dosegli smo glavni cilj projekta – spodbuditi po-
klicni razvoj zaposlenih in izboljšati njihova znanja o poznavanju in uporabi IKT orodij, 
namenjenih slepim in slabovidnim, hkrati pa okrepiti prizadevanja za večjo dostopnost 
knjižnic v Evropi s pomočjo izvajanja storitev, prilagojenih slepim in slabovidnim. Naj-
pomembnejši del projekta je bila izmenjava primerov dobrih praks in pridobivanje znanj 
zaposlenih v knjižnicah. Napredek pri pridobivanju znanj je bil postopen in zahvaljujoč 
dejavnostim v okviru projekta nam je uspelo zastaviti nadaljnje cilje. Vse to ne bi bilo 
mogoče brez mednarodnega sodelovanja in dobre komunikacije med knjižnicami. Knji-
žničarji so v okviru projekta izboljšali svoje spretnosti in poglobili znanja s področja 
uporabe IKT orodij za izboljšanje knjižničnih storitev za slepe in slabovidne uporabni-
ke. Da bi knjižnica postala resnično dostopna slepim in slabovidnim, mora najprej prila-
goditi svoje storitve njihovim potrebam, kar pa lahko stori z implementacijo potrebnih 
digitalnih tehnologij.
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OSTALI VIRI

Spletni viri za slepe in slabovidne

Italija
1. https://www.manfrediana.it/
2. https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do
3. https://bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/index.aspx
4. https://www.cavazza.it/drupal/it/biblioteca
5. https://www.bibliotecaciechi.it/
6. https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazi-

one-tiflologica
7. https://catalogo.fondazionelia.org/
8. http://cdhs.racine.ra.it/
9. http://www.uic.ravenna.it/

10. www.biionlus.it
11. www.facebook.com/biionlus/

Latvija
1. Priporočila o komunikaciji z ljudmi z ovirami so dostopna tukaj
2. Seznam poklicev, primernih za slepe in slabovidne je dostopen tukaj.
3. Priporočila o prilagoditvi delovnega okolja slepim in slabovidnim so dostopna tukaj.
4. Seznam referenčnega gradiva o podpori slepim in slabovidnim je dostopen tukaj.
5. Nasveti na temo “Kaj storiti, ko bližnji začnejo izgubljati vid” so dostopni tukaj.
6. Priročnik za učitelje otrok z učnimi težavami in okvaro vida je dostopen. tukaj.

Romunija
1. Access to libraries for persons with disabilities. Dostopno na:

www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
2. Access for library users with disabilities. Dostopno na:

www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
3. American Council of the Blind. Dostopno na: http://www.acb.org/
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5. APA (Audio Publishers Association). Americans are tuning in to audio: audiobook sales on the 
rise nationally. 2008. Dostopno na:
<http://www.audiopub.org/PDFs/2007SalesSurveyrelease.pdf>.
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6. Audio Publishers Association. “Americans are tuning in to audixo: audiobook sales on the rise 
nationally”. Dostopno na: http://www.audiopub.org/PDFs/2007Sales

7. Blindness Resource Center. Dostopno na: http://www.nyise.org/blind.htm)
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<http://techdis.ac.uk/index.php?p=9_12_2>.]

12. COONIN, B. Enabling scientists: serving sci-tech library users with disabilities. In: Issues In 
Science & Technology Librarianship, 32, 2001. Dostopno na:
<http://www.library.ucsb.edu/istl/01-fall/article1.htmll>.]

13. CROMBIE, D. ; LENOIR, R. ; McKENZIE, N. Communication from scratch: towards acces-
sible open source information systems. In: M. Scotto; G. Succi (ed.), Proceedings of the First 
International Conference on Open Source Systems, Genova, 11th – 15th July 2005, pp. 179 – 
186. Dostopno na: <http://oss2005.case.unibz.it/Papers/19.pdf.>]

14. DAISY Consortium. Dostopno na: www.daisy.org.
15. Design for all/design for every body/universal design. Dostopno na:

http://www.scritube.com/stiinta/arhitectura-constructii/Design-for-alldesign-for-every1052222317.php
16. EBU (European Blind Union). Making your information accessible for customers with sight 

problems. París: European Blind Union, 2003. Dostopno na:
<http://www.euroblind.org/fichiersGB/policy.htm>.]

17. European Blind Union. Dostopno na: http://www.euroblind.org/
18. Freedom Scientific Blind/Low Vision Group and Corporate Offices. Dostopno na: www.hj.com.
19. IFLA/Unesco, Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública. (IFLA, 1994). 

Dostopno na: <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm>.
20. KASDORF, B. The new e-book standard: simple, consistent, accessible. In: Society for Schol-

arly Publishing/2007. Dostopno na: <http://sspnet.org/News/The_New_E-Book_Standard__
Simple_/news.aspx>.]

21. KELLY, B. Accessibility and institutional repositories. uk Web Focus. 2006. Dostopno na: 
<http://ukwebfocus.wordpress.com/2006/12/12/accessibility-and-institutional-reposito-
ries/>.]

22. KELLY, B.; SLOAN, D.; BROWN, S.; SEALE, J.; PETRIE, H.; LAUKE, P.; BALL, S. Ac-
cessibility 2.0: people, policies and processes. Lucrare prezentată In cadrul w4a2007, Banff, 
Canadá, 7 – 11 mai 2007. Dostopno na: <http://www.w4a.info/2007/prog/15-kelly.pdf>.]

23. KERSCHER, G.; ZUCHER, A.; LAGACE, I.; CONBOY, G. Making digital publishing ac-
cessible to persons who are blind and print disabled. Lucrare prezentată In cadrul O’Reilly toc 
Conference – Tools of Change for Publishing, New York, 11 – 13 februarie 2008. Dostopno 
na: <http://assets.en.oreilly.com/1/event/1/Making Digital Publishing Accessible to Persons 
Who are Blind and Print Disabled Presentation.ppt>.]
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Slovenija
1. EBU (Evropska zveza slepih), Glas slepih in slabovidnih v Evropi. EBU si prizadeva za dos-

topno in vključujočo družbo z enakimi možnostmi za slepe in slabovidne pri sodelovanju v 
vseh stopnjah družbenega, ekonomskega, kulturnega in političnega življenja.
http://www.euroblind.org/

2. National Library Service (NLS) je knjižnična storitev, ki osebam s trajno ali začasno slabo-
vidnostjo ali slepoto, fizično, zaznavno ali bralno motnjo, ki jim onemogoča branje tiskanih 
gradiv, omogoča dostop do zvočnih knjig ter knjig v brajici. NLS omogoča dostop do knjig 
v brajici in zvočnih knjig preko mreže sodelujočih knjižnic, uporabniki pa lahko si lahko 
gradivo prenesejo na naprave ali ga prejmejo brezplačno po pošti.
https://www.loc.gov/nls/
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http://www.loc.gov/nls/
http://dtd.nlm.nih.gov/faq.html
http://ncam.wgbh.org/ebooks/comparison.html
http://www.rnib.org.uk/Pages/Home.aspx 
http://www.rnib.org.uk/Pages/Home.aspx 
http://www.finance.gov.au/publications/pdf-accessibility-study/index.html
http://www.finance.gov.au/publications/pdf-accessibility-study/index.html
http://www.uws.ac.uk/schoolsdepts/specialneeds/documents/libraries.pdf
http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf
http://www.sapdesignguild.org/editions/edition9/policies.asp
http://www.sapdesignguild.org/editions/edition9/policies.asp
http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
http://trace.wisc.edu/docs/whats_ud/whats_ud.htm
http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html
http://www.worldblindunion.org/es/Pages/default.aspx
http://www.w3.org/AudioVideo/
http://www.w3.org/AudioVideo/
http://www.w3c.org
http://www.w3.org/WAI/mobile/experiences
http://www.euroblind.org/
https://www.loc.gov/nls/
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3. Royal National Institute of Blind People (RNIB) je ena izmed vodilnih dobrodelnih orga-
nizacij za slepe in slabovidne v Združenem kraljestvu Velike Britanije ter hkrati največja skup-
nost slepih in slabovidnih.
https://www.rnib.org.uk/

4. Zveza slepih in slabovidnih Slovenije.
http://www.zveza-slepih.si/

5. Knjižnica za slepe in slabovidne Minke Skaberne, Slovenija.
http://www.kss-ess.si/knjiznica

Priporočilni seznam literature za delo s slepimi 
in slabovidnimi

Bolgarija

V bolgarskem jeziku
1. Libraries, people with disabilities and electronic information: Collection / Composition. Vanya 

Grashkina, Tanya Todorova and Tsvetanka Panova; Ed. Tanya Todorova. – Sofia: University 
Publishing House St. Kliment Ohridski, 2006. – 127 pp., 15 pages: portrait.

2. Kradok, P. Library services for disadvantaged people in the UK. // Library services for disad-
vantaged people. Dobrich, 2000, pp. 9–18.

3. Stefanova, D. The Bulgarian experience in library and information services to readers with 
special needs. // Library services for disadvantaged people. Dobrich, 2000, pp. 4–6.

4. Yankova, Ivanka. New opportunities for interlibrary cooperation for information provision of 
people with disabilities // Reports from the XIII National Scientific Conference, June 5 – 6, 
2003. Sofia, 2004, pp. 14 – 17.

5. Libraries. Reading. Communications: Twentieth National Scientific Conference with Interna-
tional Participation: Dedicated to the Information Provision of Persons with Special Needs, 
November 17, 2021, Veliko Tarnovo / Compiled by Kalina Ivanova, Ivan Alexandrov. – Veliko 
Tarnovo, 2021. [Electronic resource]

Vsebuje članek o posredovanju informacij slepim in slabovidnim osebam
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-
международно-участие.html

Hrvaška

V hrvaškem jeziku

Strokovno gradivo 

Knjige:
1. Dyck, H. von. Ne tako nego ovako: mali savjetnik za pravilno ophođenje s osobama oštećena 

vida. Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, 1997.

https://www.rnib.org.uk/
http://www.zveza-slepih.si/
http://www.kss-ess.si/knjiznica
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-участие.html
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-участие.html
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2. Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : Knjižnica i čitaonica “Fran 
Galović”, 2013.

3. Kavanagh, R., Sköld, B. C. Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj 
službi i usluga; Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

4. Kavanagh. R; Skold, B. C. Libraries for the Blind in the Information Age: Guidelines and De-
velopment. International Federation of Library Associations and Institutions.

5. Milković, J.; Šupe, T. Praktične aktivnosti za rad s djecom oštećena vida. Hrvatski savez sli-
jepih, 2013.

6. Projekt “Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne” : program Europske unije CARDS 2002 
“Pružanje usluga neprofitnoga sektora u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja, izvaninstitucional-
nom odgoju i obrazovanju i zaštiti obitelji”; Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije : 
Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2006.

7. Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2018.
8. Učenik s oštećenjem vida u redovitoj školi : upute za odgojitelje, učitelje, nastavnike i roditelje 

djece s oštećenjima vida koja su integrirana u redovite škole. Ministarstvo obitelji, 
branitelja i međugeneracijske solidarnosti : Hrvatski savez slijepih, 2007.

Članki:
1. Frajtag, S. Croatian library for the blind – departments and services. In: Vjesnik bibliotekara 

Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. https://hrcak.srce.hr/file/120444
2. Giunio, K.; Cej, V.; Silić, T. New service : listen to the music collections of Zagreb City librar-

ies. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 54, No. 4, 2011. https://hrcak.srce.hr/file/119092
3. Sabolović-Krajina, D.; Vugrinec, Lj.; Petrić, D. Library service for the blind and visually 

impaired persons in the Public Library “Fran Galović” in Koprivnica : from project to im-
plementation. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. https://hrcak.srce.hr/
file/120446

4. Šupe, T. Library for the blind and visually impaired, with special reference to the first child 
library for children with visual impairment. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 56, No. 4, 
2013. https://hrcak.srce.hr/file/210090

5. Šupe, T. Books and reading in children with visual impairments. In: Vjesnik bibliotekara 
Hrvatske, Vol.57, No. 4, 2014. https://hrcak.srce.hr/file/209995

6. Tupek, A. Digitalization of materials for the blind and visually impaired persons : needs and 
possibilities. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. 
https://hrcak.srce.hr/file/120450

7. Ujlaki, K.; Strmečki, J. Education and communication in library services for the blind and 
visually impaired persons in the Public Library “Fran Galović” in Koprivnica. In: Vjesnik 
bibliotekara Hrvatske, Vol. 53, No. 2, 2010. https://hrcak.srce.hr/file/120448

8. Žulj, A.; Gabriel, D. M.; Sabljak, Lj. Guidelines for developing Croatian library services for 
print-disabled persons. In: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vol. 56, No. 3, 2013.
https://hrcak.srce.hr/file/170460

Leposlovje:
1. Doerr, A. Svjetlo koje ne vidimo. Zagreb : Profil knjiga, 2014.
2. Jelić, A. P. Djevojčica i knjiga.Karlovac : Centar za neohumanističke studije, 2010.
3. Karlović, T. Drugi život : autobiografski roman. Zagreb : vlast. nakl., 2005
4. Keller, H. Optimizam. Zagreb : Teovizija, 2001.
5. Lash, J. P. Helen i učiteljica : [priča o Helen Keller i Anne Sullivan Macy]. Zagreb : Savez 

slijepih Hrvatske, 1984.

https://hrcak.srce.hr/file/120444
https://hrcak.srce.hr/file/119092
https://hrcak.srce.hr/file/120446
https://hrcak.srce.hr/file/120446
https://hrcak.srce.hr/file/210090
https://hrcak.srce.hr/file/209995
https://hrcak.srce.hr/file/120450
https://hrcak.srce.hr/file/120448
https://hrcak.srce.hr/file/170460
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6. Lazarić, F. Planinarenje na slijepo. Svetvinčenat : vlast. nakl., 2020. (Pazin : Tiskara Ježtisak)
7. Miklaužić, Đ. Super je biti različit. Zagreb : Hrvatski savez slijepih, 2008.
8. Muhamedagić, S. Slijepčev vir : poezija. Zagreb : Pop & Pop, 2001.
9. Saramago, J. Ogled o sljepoći Zagreb : SysPrint, 1999.

V angleščini jeziku

Članki:
1. Agić, A.; Mandić, L.; Gabrijelčič Tomc, H. An innovative Braille alphabet teaching tool for vi-

sually impaired individuals based on advanced tactile embossed 3D graphics. In: Acta graph-
ica, Vol. 29, No. 1, 2018. https://hrcak.srce.hr/file/309749

2. Penava, V. The influence of braille literacy programme length on frequency of braille usage In: 
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, God.53 (2017), Supplement Faculty of Educa-
tion and Rehabilitation Sciences, 2017. https://hrcak.srce.hr/file/285828

3. Penava, V.; Bilić Prcić, A.; Iličić, L. The influence of braille literacy programme length on 
frequency of braille usage. In: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 53, No. 
Supplement, 2017. https://hrcak.srce.hr/file/285828

Spletni viri:
1. Hrvaška zveza slepih https://savez-slijepih.hr/
2. Gledališče slepih in slabovidnih ‘Novi život’ (Novo življenje) https://www.novizivot.hr/

https://www.hkzasl.hr/
3. Hrvaška knjižnica za slepe https://www.hkzasl.hr/
4. Podkast Hrvaške knjižnice za slepe https://www.hkzasl.hr/podcast
5. Organizacija Slišim, verjamem, vidim http://www.zakladacvv.hr/
6. Izobraževalni center “Vinko Bek” https://coovinkobek.hr/

Italija
1. Accessibility, Textbooks, and Access Services

Kahler, Janice E.
Journal of Access Services, v14 n3 p138 – 145 2017

2. Library Media Centers: Accessibility Issues in Rural Missouri
Cox, John E.; Lynch, Debra M.
Intervention in School and Clinic, v42 n2 p. 101 – 106 Nov 2006

3. Gaining Access to Textbooks for Postsecondary Students with Visual Impairments
Gilson, Christie L.; Dymond, Stacy K.; Chadsey, Janis G.; Hsu, Sharon Yu Fang
Journal of Postsecondary Education and Disability, v20 n1 p. 28 – 39 Sum 2007

4. Assistive Technologies in the Library
Mates, Barbara T.
ALA Editions, 2011

5. Using Digital Libraries Non-Visually: Understanding the Help-Seeking Situations of Blind Users
Xie, Iris; Babu, Rakesh; Joo, Soohyung; Fuller, Paige
Information Research: An International Electronic Journal, v20 n2 Jun 2015

6. Library Automation Design for Visually Impaired People

https://hrcak.srce.hr/file/309749
https://hrcak.srce.hr/file/285828
https://hrcak.srce.hr/file/285828
https://savez-slijepih.hr/
https://www.novizivot.hr/ https://www.hkzasl.hr/
https://www.novizivot.hr/ https://www.hkzasl.hr/
https://www.hkzasl.hr/
https://www.hkzasl.hr/podcast
http://www.zakladacvv.hr/
https://coovinkobek.hr/
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Yurtay, Nilufer; Bicil, Yucel; Celebi, Sait; Cit, Guluzar; Dural, Deniz
Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, v10 n4 p. 255 – 260 Oct 2011

7. Providing Access to Students with Print Disabilities: The Case of the North-West University 
in South Africa
Kaunda, Neli; Chizwina, Sabelo
Journal of Access Services, v16 n1 p. 6 – 20, 2019

8. School Librarians as Ambassadors of Inclusive Information Access for Students with Dis-
abilities
Subramaniam, Mega; Oxley, Rebecca; Kodama, Christie
School Library Research, v16 2013

9. Designing and Building Integrated Digital Library Systems: Guidelines. IFLA Professional 
Reports, No. 90
Rathje, Bente Dahl; McGrory, Margaret; Pollitt, Carol; Voutilainen, Paivi
International Federation of Library Associations and Institutions (NJ1), 2005

10. Libraries for the Blind in the Information Age: Guidelines for Development. IFLA Profes-
sional Reports, No. 86
Kavanagh, Rosemary, Ed.; Skold, Beatrice Christensen, Ed.
International Federation of Library Associations and Institutions (NJ1), 2005

11. “That's Definite Discrimination”: Practice under the Umbrella of Inclusion
Hyder, Eileen; Tissot, Cathy
Disability & Society, v28 n1 p. 1 – 13 2013

12. Academic Library Services for Students with Disabilities: A Survey at the University of South 
Carolina.
Loope, Charlene H., 1996

Eseji:
1. Le biblioteche per i ciechi / Achille Norsa Milano : Unione Italiana dell'Educazione Popolare, 

1920
2. Biblioteche italiane e disabili visivi : un'indagine conoscitiva sui servizi digitali / Fiorenza 

Bernardi, Milano : Bibliografica, 2003
3. Blind and physically handicapped, library services / Frank Kurt Cylke, Judith M. Dixon, Al-

fred D. Hagle, Mary Jack Wintle, New York : Marcel Dekker, 1989
4. I libri e le biblioteche per i ciechi / Gino Chiaromonte, Pubblicazione: Firenze : [s.n.], 1936
5. Accessibilité universelle et inclusion en biblioteque / sous la direction de Françoise Fontaine-

Martinelli et Luc Maumet, Paris, 2017
6. La Biblioteca Italiana per i Ciechi : a Monza una struttura poco conosciuta / Silvestro Banchet-

ti, Milano : Editrice Bibliografica, 1986
7. Una istituzione poco nota: la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” in Monza / 

Achille Norsa, Firenze : La Nuova Italia, [s.d.], 1959
8. International directory of libraries for the blind / edited by Misako Nomura and Mayu Yamada 

under the auspices of the IFLA Section of Libraries for the Blind, München : K.G. Saur, 2000
9. Servizi bibliotecari per utenti con disabilità motoria, visiva e uditiva : teroia e pratica / di 

Mimma De Gasperi e Valentino Callegari, Roma : AIB, 2003
10. Reading groups, libraries and social inclusion : experiences of blind and partially sighted 

people / Eileen Hyder, Farnham : Ashgate, 2013
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11. Handicap, lecture et bibliothèque : colloque organisé par la Bibliothèque Universitaire et la 
Mission Handicap de l'Université de Paris X-Nanterre avec le concurse de la D.b.M.I.S.T. et 
de la Fondation de France, [Paris] : [CTNERHI], [s.d.]

Latvija

V latvijskem jeziku

Monografije:
1. Ieskats Braila rakstā ar roku pārrakstīto grāmatu vēsturē Latvijā 1889. – 1961. / sast. Irēna 

Gaile. – Rīga : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 1998.
2. Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti : informatīvais materiāls darba devējiem. 

[Rīga] : Latvijas Republikas Tiesībsargs, 2017.
3. Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā : metodiskais 

līdzeklis / Eleonora Zuimača. Rīga : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “Ais-
ma”, 2015.

Biografije:
1. Neredzīgais Indriķis : dzīve un dziesmas / Indriķis; ar Kārļa Egles priekšvārdiem. Rīga : Kaija, 

1938.

Leposlovje:
1. Puika, kurš redzēja tumsā / Rasa Bugavičute-Pēce. Rīga : Latvijas Mediji, 2019.
2. Mīlestības pilns skatiens ; Nevainīgais viltvārdis : romāni / Barbara Kārtlenda. Rīga : Artava, 

1997.
3. Dzīvības kurjers : romāns / Pols Klīvs. Rīga : Kontinents, 2019.
4. Amnēzija : detektīvromāns / Dace Judina. Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Filmi:
1. Blindness [videoieraksts] = Aklums : drāma, trilleris / directed by Fernando Meirelles ; star-

ring Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Gael Garcia Bernal. – Rīga : SiA “Acme 
Film”, 2009.

2. Mans draugs – nenopietns cilvēks [videoieraksts] : komēdija / rež. Jānis Streičs ; lomās: Jānis 
Paukštello, Lilita Bērziņa, Dzidra Ritenberga. Rīga : Latvijas Filma, 2016. Filmā iekļautas arī 
īpašas versijas vājredzīgajiem un vājdzirdīgajiem.

Članki v serijskih publikacijah – spletni dostop:
1. “Aklā redze” – unikāls neiroloģiskais stāvoklis, kas palīdz izskaidrot apziņu/ ScienceAlert.

com ; tulkojusi Veronika Derbeņeva. Rosme, Nr. 7 (2020, jūlijs), 14. – 16. lpp. Tas pats 
tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 7 (2020, jūlijs), 14. – 16. lpp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” 
Nr. 7 (2020, jūlijs). https://dom.lndb.lv/data/obj/855132.html

2. Dzīvi un nedzīvi pavadoņi : [par neredzīgu cilvēku piedalīšanos maratonskrējienos] / Mārtiņš 
Allis. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 25. – 26.lpp. http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

3. Servisa suņi turpina savu darbu : [par servisa suņu biedrības “Teodors” suņu-pavadoņu 
iespējām uzlabot redzes invalīdu dzīves kvalitāti] / Gunta Bite. Rosme, Nr.2 (2018, febr.), 
10. – 12.lpp. http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

https://dom.lndb.lv/data/obj/855132.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
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4. Ārpus komforta zonas: intervija ar Vladu Hmeļevsku : [saruna ar redzes invalīdi] / Vlada 
Hmeļevska ; pierakstīja Līga Švarca. Rosme, Nr. 4 (2020, aprīlis), 9. – 12. lpp. Tas pats 
tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 9. – 12. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” 
Nr. 4 (2020, aprīlis). https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

5. Neredzīgo cilvēku sasniegumi vēsturē: sievietes mākslā : [par virtuālo izstādi “Neredzīgu 
cilvēku sasniegumi – 2. Sievietes mākslā” Latvijas Neredzīgo bibliotēkā] / Dzintra Isajeva. 
Rosme, Nr.3 (2019, marts), 20. – 23.lpp. Tas pats tiešsaistes žurn. “Rosme” Nr.3 (2019, marts), 
20. – 23.lp. https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html

6. Neredzīgu un vājredzīgu personību sasniegumi jauniešu gados : [par pasaulē slaveniem 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem] / Dzintra Isajeva. Rosme, Nr.8 (2018, aug.), 9. – 10.lpp. 
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

7. Izaicinājums būt sievietei : [par biedrības “Redzi mani” vadītāju, redzes invalīdi Līgu Ķikuti] 
/ Aiva Kanepone. Ieva, Nr.39 (2019, 25.sept.), 30. – [33.]lpp.
https://dom.lndb.lv/data/obj/771005.html

8. Līvas mācības vispārizglītojošā skolā : [par Babītes vidusskolas audzēkni, redzes invalīdi Līvu 
Paleju] / tekstā stāsta L.Paleja, māte Baiba Paleja. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 16. – 17.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

9. Mobilais telefons un teksta lasītājs, kas darbojas ar balss sintezatoru “Oskars” : [par 
neredzīgajiem un vājredzīgajiem pielāgoto mobilo telefonu “SmartVision2”, sinhronizētu ar 
latviešu valodas balss sintezatoru “Oskars”] / materiālu sagatavoja tehnisko palīglīdzekļu vei-
kals “Exceed”. Rosme, Nr. 8 (2020, augusts), 8. – 9. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” 
Nr. 8 (2020, augusts), 8. – 9. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 8 (2020, augusts). https://
dom.lndb.lv/data/obj/858429.html

10. Amandas ikdiena un iedvesma : [par redzes invalīdi, Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātes studenti Amandu Nicmani] / Inita Ozoliņa. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 12. – 14.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

11. Darbs priekam un iztikai : [par redzes invalīdi Anitu Gabrāni] / Inita Ozoliņa. Rosme, Nr. 4 
(2020, aprīlis), 13. – 16. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 13. – 
16. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis).
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

12. Tamāras pērlīšu eņģeļu spīdums : [par rokdarbnieci, redzes invalīdi Tamāru Dorofejevu 
Ezernieku pagastā (Dagdas novads)] / Aija Sabale. Rosme, Nr.11 (2018, nov.), 12. – 14.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/654339.html

13. Datorspēles neredzīgajiem un vājredzīgajiem / Līga Švarca, Santa Galiņa. Rosme, Nr. 4 (2020, 
aprīlis), 20. – 21. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 20. – 21. lp. 
Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis).
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

14. Par podziņtelefoniem un latviešu valodas balsi : [par cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
piemērotiem viedtālruņiem] / Mārtiņš Zvaigzne ; pēc tehnoloģiju eksperta Kristapa Skuteļa 
inform.. Rosme, Nr.3 (2019, marts), 15. – 17.lpp. Tas pats tiešsaistes žurn. “Rosme” Nr.3 
(2019, marts), 15. – 17.lp. https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html

V ruščini

Monografije:
1. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением\ зрения : [учебное посо-

бие] / Л.А. Дружинина. Москва : Экзамен, 2006.
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2. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников / Г.Г. Демирчоглян, 
А.Г. Демирчоглян. Москва : Советский спорт, 2000.

3. Психолого-педагогические и медицинские вопросы реабилитации слепых и слабови-
дящих : межвузовский сборник научных трудов / ответственный редактор А.Г. Литвак. 
Ленинград : Ленинградский государственный педагогический институт, 1984.
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