
     
 

 

VABILO 

Spoštovani, 

 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne 

pripravljata spletni strokovni posvet z naslovom Inkluzivnost splošnih knjižnic: slepi 

in slabovidni. 

 

Dogodek bo potekal v četrtek, 15. aprila 2021, od 8:30 dalje na videokonferenčni 

platformi ZOOM. 

 

Posebno pozornost bomo posvetili dostopnosti knjižnične dejavnosti slepim in 

slabovidnim, novostim na področju dela s slepimi in slabovidnimi uporabniki, 

zagotavljanju spletne dostopnosti ter dobrim praksam doma in v tujini. Namenjen je 

vsem knjižničarjem, ki delajo z uporabniki in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

ter nabavnikom in spletnim urednikom splošnih knjižnic. 

 

Pri izvedbi posveta sodelujejo še Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mestna 

knjižnica Ljubljana in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto.  

 

Prijave sprejemamo do torka, 13. aprila 2021, na e-naslov anja.rebolj@kmj.si.  

Dan pred posvetom bomo vsem prijavljenim posredovali povezavo, preko katere boste 

lahko spremljali posvet. 

 

Prijazno vabljeni. 

 

Katarina Černe in Anja Rebolj v imenu knjižnic organizatoric 
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PROGRAM 

 

8:30 – 9:15 

Prof. dr. Polona Vilar (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo Filozofske fakultete UL) – Splošna knjižnica, quo vadis et cum quo  

V splošnih knjižnicah pogosto naletimo na stališče, da slepi in slabovidni dobijo v 

knjižnicah za slepe vse potrebno in zato nimajo razlogov, da bi obiskovali splošne 

knjižnice. To seveda ne drži, je pa res, da morajo splošne knjižnice vseskozi 

uravnoteževati svoje delovanje med strokovnimi izhodišči in pričakovanji uporabnikov 

ter financerjev. V prispevku se bomo posvetili vprašanju dostopnosti, s poudarkom na 

vključevanju slepih in slabovidnih, pa tudi ostalih posebnih uporabniških skupin, v delo 

splošnih knjižnic. Pri tem se bomo zlasti naslonili na vsebino in določila nacionalnih in 

mednarodnih zakonskih ter strokovnih dokumentov ter nekaterih relevantnih raziskav. 

Namen je osvetliti vprašanje dostopnosti splošne knjižnice z vidika formalnega in 

strokovnega okvirja, pa tudi novih časov, ki knjižnicam narekujejo spremembe v 

delovanju. 

 

9:15 – 10:00 

Katarina Černe (Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne) – Predstavitev 

Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne 

Predstavitev delovanja Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Slepota, 

slabovidnost, disleksija – kaj te diagnoze pomenijo za branje in dostopnost? O 

možnostih in ovirah za dostopnost (npr. medknjižnično izposojo) gradiv iz KSS za 

uporabnike, ki niso člani Zveze slepih in slabovidnih, sintetizatorju govora (eBralec) ter 

kaj glede storitev in gradiv je dostopno in kje so zakonske in kje praktične ovire.  

 

10:00 – 10:15 Odmor 

 

10:15 – 11:45 

Tilen Škraba (Inštitut za dobre vsebine, vodja presojevalcev za podelitev 

certifikata A3C) in Boštjan Vogrinčič (Zveza društev slepih in slabovidnih 

Slovenije) – Spletna dostopnost v praksi 

Prilagoditev spletnih strani splošnih knjižnic v skladu s smernicami WCAG 2 oz. 

Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, kako zagotoviti standardizirane 



ali vsaj primerljive elemente dostopnosti. Možnosti in načini internega prevajanja 

skladnosti spletišč s priporočili WCAG. 

 

11:45 – 12:00 Odmor 

 

12:00 – 12:45 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto (člani) in Irena Muc 

(Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto): Mi beremo v temi 

V pogovoru nam bodo člani društva in Irena Muc predstavili svoj bralni krožek in svoj 

pogled na branje. Govorili bodo o svojih dejavnostih, razmišljanjih in pomenu branja.  

 

12:45 – 13:30 

Mateja Lesar (Mestna Knjižnica Ljubljana) – Projekt TECH.LIBRARY: Izboljšanje 

storitev splošnih knjižnic za slepe in slabovidne s pomočjo IKT orodij in 

usposabljanja 

Mestna knjižnica Ljubljana kot partner sodeluje pri projektu TECH.LIBRARY v 

programu Erasmus+, KA2: strateška partnerstva v izobraževanju odraslih. Projekt je 

namenjen izboljšanju storitev splošnih knjižnic za slepe in slabovidne uporabnike, kar 

želi doseči preko uporabe IKT orodij in usposabljanja zaposlenih v knjižnicah. V 

projektu poleg Mestne knjižnice Ljubljana sodeluje še šest partnerjev iz petih evropskih 

držav, in sicer iz Italije, Hrvaške, Romunije, Bolgarije in Latvije. V projektu sodeluje pet 

splošnih knjižnic in ena nacionalna. Aktivnosti, predvidene v projektu, so: izmenjava 

primerov dobrih praks, študijski obiski med partnerji, izdelava spletne platforme, video 

učnih gradiv in priročnika, organizacija mednarodnih projektnih srečanj in strokovnih 

konferenc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avtorji prispevkov: 

 

Prof. dr. POLONA VILAR 

Od leta 1999 je zaposlena na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 

knjigarstvo FF UL. Raziskuje in poučuje predmete informacijsko vedenje, informacijsko 

in bralno pismenost, šolske in splošne knjižnice. V bibliografiji ima nad 140 del in skoraj 

100 mentorstev. V različnih raziskovalnih skupinah že več kot 20 let sodeluje v 

nacionalnih in mednarodnih projektih, kot gostujoča profesorica in raziskovalka dela z 

univerzami London City, Graz, Hildesheim, Pisa, Barcelona, Zadar, Osijek, Zagreb itd. 

Aktivna je pri permanentnem izobraževanju knjižničarjev in učiteljev. Je v stalnem 

mednarodnem programskem odboru znanstvene konference CoLIS (Conceptions of 

Library and Information Science). Je članica senata FF (od leta 2014), habilitacijske 

komisije FF (od leta 2019), Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (od leta 2017), 

v letih 2017-19 je vodila Komisijo za razvoj knjižničnega sistema UL. V letih 2003 in 

2019 je prejela Kalanovo nagrado ZBDS za pomembne objave, leta 2008 nagrado 

založbe Emerald/EFMD za odlično doktorsko disertacijo in leta 2013 nagrado ŠS FF 

za kakovostno pedagoško delo. 

 

KATARINA ČERNE 

Na Zvezi društev slepih in slabovidnih je zaposlena kot bibliotekarka in dela v Knjižnici 

slepih in slabovidnih Minke Skaberne.  

 

TILEN ŠKRABA 

S spletno dostopnostjo se ukvarja več kot 10 let. Sodeluje z ZDSSS in je glavni 

presojevalec dostopnosti pri IZDV. V zadnjih letih je sodeloval pri presojah in prenovah 

več 10 spletišč, redno izvaja tudi usposabljanja in predstavitve s področja dostopnosti 

(Loterija Slovenije, Center RS za poklicno izobraževanje, Slovensko društvo za 

odnose z javnostmi, ARNES – Mreža znanja ipd.). 

 

BOŠTJAN VOGRINČIČ 

Zaposlen je na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, kjer pokriva področje 

tehničnih pripomočkov. Zaradi slepote se vsakodnevno srečuje z (ne)dostopnostjo 

spletnih strani.  

 

http://www.emeraldinsight.com/awards


MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVO MESTO 

Je eno od devetih medobčinskih društev, povezanih v Zvezo društev slepih in 

slabovidnih Slovenije. Deluje na področju osemnajstih občin na Dolenjskem, v Beli 

krajini in Posavju. Ključni cilj društva je pomoč članom pri vključevanju v družbo. 

Nekateri člani društva se udeležujejo bralnih srečanj v okviru bralnega krožka Mi 

beremo v temi. 

 

IRENA MUC 

Je vodja mreže krajevnih knjižnic v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto in skrbi za 

program obmejnosti. Ima dolgoletne izkušnje na področju knjižničnega vzgojno 

izobraževalnega dela ter mednarodnih in nacionalnih projektov. Trenutno sodeluje v 

projektu Erasmus+ Inkluzivna kultura. V okviru knjižnične dejavnosti za slepe in 

slabovidne Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v sodelovanju z Medobčinskim 

društvom slepih in slabovidnih Novo mesto izvaja bralni klub Mi beremo v temi, ki ga 

Irena Muc vodi od leta 2016. 

 

MATEJA LESAR 

V Mestni knjižnici Ljubljana dela v Učnem centru, ki pokriva področje izobraževanja 

zaposlenih v MKL in slovenskih knjižnicah ter v Centru za vseživljenjsko učenje, ki 

skrbi za izobraževanja uporabnikov. Na področju izobraževanja odraslih deluje kot 

mentorica, organizatorka in izvajalka izobraževanj ter sodeluje v nacionalnih in 

mednarodnih projektih. 

 

 


