
Projekt: 
Knjižnica slepih in slabovidnih 

USPOSABLJANJE 
DELEŽNIKOV IN 

ZAINTERESIRANE 
JAVNOSTI

PRIJAVE NA DELAVNICO

Ime in priimek:  ____________________________________

Elektronski naslov:  _________________________________

_________________________________________________

Telefonska številka:  ________________________________

Ustanova: ________________________________________

Prijavljam se na delavnico: ___________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ki bo  ______________________________________ (datum) 

v kraju ___________________________________________

Status: (ustrezno obkroži)

zaposlen v knjižnici / pedagoški delavec / 

socialni delavec / družinski član

Ali sodite v katero od navedenih kategorij? (ustrezno obkroži)

slep / slaboviden / z motnjo branja / dislektik 

 

Kraj in datum:  _____________________________________

Podpis:  __________________________________________

Dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi 
podatkov za potrebe Izobraževalnega centra  v skladu s predpisi s 
področja varovanja osebnih podatkov.

Prijavnico pošljite na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Izobraževalni center
Turjaška 1 
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba 
Polona Marinšek
Narodna in univerzitetna knjižnica
Bibliotekarski raziskovalni, 
izobraževalni in informacijski center
Tel.: 01/2001-160 
E-naslov: izobrazevalni-center@nuk.uni-lj.si



Izobraževanje je namenjeno knjižničnim,  
pedagoškim in socialnim delavcem ter 
družinskim članom oseb, ki so slepi oziroma 
slabovidni.
1. Kako se učijo ter berejo slepi, slabovidni in 
osebe z motnjami branja?
TRAJANJE: 1 dan, 8 pedagoških ur
KRAJ: Knjižnice po Sloveniji
CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko slepih 
in slabovidnih uporabnikov pri dostopu do vseh 
vrst informacij, predstaviti knjižnično dejavnost za 
slepe in slabovidne ter jih seznaniti z osnovami 
didaktičnega dela s slepimi, slabovidnimi in 
osebami z motnjami branja.
VSEBINA: Seznanjanje udeležencev s knjižničnimi 
storitvami za slepe in slabovidne v Sloveniji 
ter predstavitev didaktičnega dela s slepimi, 
slabovidnimi in osebami z motnjami branja.
1. Predstavitev okvar vida in motenj branja.
2. Knjižnična dejavnost za slepe in slabovidne 
v Sloveniji (Knjižnica Zveze društev slepih in 
slabovidnih in Knjižnica Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino).
3. Knjižnično gradivo za slepe in slabovidne 
uporabnike. 
4. Didaktična in metodična priporočila za delo 
s slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami 
branja. 
5. Predstavitev bralne/lutkovne delavnice.
DELAVNICO IZVAJATA: 
dr. Aksinja Kermauner, Nina Schmidt. 

2. Kako berejo ter uporabljajo splet slepi, 
slabovidni in osebe z motnjami branja?
TRAJANJE: 1 dan, 8 pedagoških ur
KRAJ: Knjižnice po Sloveniji
CILJ: Udeležence seznaniti s problematiko 
slepih in slabovidnih uporabnikov pri dostopu do 
informacij ter jim predstaviti možnosti, ki jih ponuja 
nova informacijsko komunikacijska tehnologija. 
Udeleženci bodo spoznali ovire, ki jih imajo slepi 
in slabovidni uporabniki pri dostopu do svetovnega 
spleta, ter se seznanili z dobrimi praksami na tem 
področju.
VSEBINA: Predstavitev orodij in programske 
opreme, ki slepim in slabovidnim omogočajo dostop 
do informacij, ter predstavitev težav in rešitev pri 
dostopu do svetovnega spleta. 
1. Možnosti izkoriščanja elektronskih virov – zakoni, 
predpisi, priporočila; pregled stanja v Sloveniji in 
tujini; problematika dostopnosti. 
2. Predstavitev tehničnih pripomočkov in 
programske opreme za slepe, slabovidne in osebe z 
motnjami branja: 

– lupe, elektronske lupe, brajeve vrstice itd.;
– programska oprema – govorne sinteze, orodja 

za dostop, orodja za alternativne oblike; 
– format Daisy in Daisy predvajalniki.

3. Svetovni splet za slepe, slabovidne in osebe 
z motnjami branja: primeri dobrih in slabih praks, 
praktični prikazi nastavitev, pregled konkretnih 
spletnih strani organizacij, iz katerih prihajajo 
udeleženci.
DELAVNICO IZVAJAJO: Kristina Janc, Dušan 
Jankovič, Robert Hrovat Merič.

KRAJI IN DATUMI IZVEDBE DELAVNIC

KNJIŽNICA DELAVNICA DATUM
2014

Narodna in univerzitetna knjižnica
Leskoškova 12
1000 Ljubljana

1
2
1
2
1
2

28. 1.
6. 2.
21. 10.
28. 10.
14. 10.
30. 10.

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica

1
2

11. 2.
20. 2.

Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1
4000 Kranj

1
2

11. 3.
20. 3.

Knjižnica Mirana Jarca 
Rozmanova ulica 28
8000 Novo mesto

1
2

18. 3.
27. 3.

Koroška osrednja knjižnica dr. 
Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem

1
2

25. 3.
3. 4.

Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor

1
2

1. 4.
17. 4.

Pokrajinska in študijska knjižnica
Zvezna ulica 10
9000 Murska Sobota

1
2

15. 4.
24. 4.

Osrednja knjižnica Srečka Viharja 
Koper
Trg  Brolo 1
6000 Koper

1
2

13. 5.
22. 5.

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje

1
2

3. 6.
11. 6.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova 33-35
2250 Ptuj

1
2

11. 11.
18. 11.


