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Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice  
(Obrazec za poročanje) 
 
 
Poročevalsko leto 2011 
 
 
Osnovni podatki 
 
Polni naziv knjižnice: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
Naslov (sedež): KERSNIKOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA 
Odgovorna oseba: mag. Jelka Gazvoda 
Telefon: (01) 600 13 30 
Elektronska pošta: jelka.gazvoda@mklj.si 
Številka pogodbe 3511-11-409204 
 
 
 
Vsebine v sklopih posebnih nalog, ki jih je knjižnica izvedla v letu 2011: 
 
Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij    
Strokovna pomoč knjižnicam območja    
Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva    
Usmerjanje in izločanje knjižničnega gradiva s svojega območja    
 
 
 
Ocena izvedenih posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011  
__________________________________________________________________________ 
Za vsako izvedeno nalogo navedite letne cilje, vsebinski okvir, obseg naloge ter ocenite učinke 
oziroma dosežene rezultate. 
 
1. Zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij  
 
1.1 območna zbirka (znanstvena in 
strokovna literatura, leposlovje, 
polpublicirano in neknjižni gradivo, 
uradne publikacije, splošni in strokovni 
priročniki, drugo referenčno gradivo in 
podatkovne zbirke, tuja literatura, zlasti 
leposlovje in periodika s poudarkom na 
časnikih in splošnih časopisih) in 
promocija zbirke 

Načrtovano nakup, obdelava in oprema 400 enot gradiva, 
izvedeno 336 enot zaradi zakupa dostopa do 7 
podatkovnih zbirk, namesto le do 5 načrtovanih 
Obseg: 
gradiva s področja bibliotekarstva in informatike, kakor 
tudi področja otroškega in mladinskega knjižničarstva; 
edinstvena  knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples; 
literarne nagrade, gradivo v tujih jezikih se nabavlja preko 
katalogov in na mednarodnih sejmih Bologna po Bologni 
in Frankfurt po Frankfurtu in največkrat predstavlja edini 
izvod v Sloveniji. 

Ali izvajate brezplačno medknjižnično 
izposojo znotraj območja? 

 OOK→OK         OK→OOK  
                           

posebne zbirke regionalnega značaja 
(naštejte) 

edinstvena  knjižnične zbirke v Sloveniji za sodobni ples, 
specialna zbirka s področja otroškega in mladinskega 
knjižničarstva 

domoznanska zbirka regionalnega 
značaja 

humanistična zbirka Slovanske knjižnice 

Naročene podatkovne zbirke Grove Music Online, Grove Art Online, Berg Fashion 
Library, Encyclopædia Britannica, IUS-INFO, FinD-INFO, 
IUS-INFO-HR 
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Dosledno ažuriranje seznamov naročniških IP naslovov 
regijskih knjižnic za uporabo elektronskih zbirk v 
sodelovanju z založniki zbirk. 
Pričeli smo s promocijo podatkovnih zbirk tudi preko 
skrbnikov zbirk. 
Opomba: V letu 2010 je bilo zabeleženih 2.698 dostopov 
na daljavo uporabnikov knjižnic območja, ki smo jih lahko 
pridobili na podlagi lastnega dnevniškega zapisa (t.i. log 
file-a) programskega orodja EZProxy. V letu 2011 smo 
1.7.2011 skupaj s 7 OOK-ji prešli na skupno licenco 
EZProxy, ki je na strežniku NUK. Zaradi preobsežnosti 
NUK-ovega dnevniškega zapisa ni bilo moč pridobiti 
dejanskih podatkov za posamezne knjižnice, pač pa le 
število t.i. vstopnih prijav, ki pa ne odražajo dejanske 
nadaljnje uporabe podatkovnih zbirk, pač pa le število 
preverjanj pristnosti uporabnikov. V tabeli 1.2 priloge 1 
tako navajamo slednje podatke. 

 
2. Strokovna pomoč knjižnicam na območju 
 
2.1     svetovalno delo za območje OOK svetovali smo knjižnicam regije pri načrtovanju lokalnih 

računalniških omrežij in urejanju lokalnih informacijskih 
sistemov, dva informativna sestanka splošnih knjižnic 
območja, uredniško delo v okviru Kamre, redna 
komunikacija s knjižnicami regije 

2.1.1  strokovno usposabljanje 
zaposlenih iz knjižnic na območju 

 »Obdelava in priprava slikovnega gradiva za spletni 
portal Kamra« za potrebe vnašalcev vsebin (7 
udeležencev) na portal Kamra  

 »Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega centra 
Slovenije« (13 udeležencev) ki jo je izvedla dr. Nevenka 
Bogataj iz ACS (Priloga 1) 

 »E-uprava, e-bančništvo, e-storitve« (19 udeležencev) 
 vaje AIK in UDK za knjižničarje regije (22 udeležencev) 
 Spletno učenje Kamra (3 udeleženci) 

2.1.2  promocija območnosti  predstavitve na Festivalu za 3. življenjsko obdobje in 
Študentski Areni 

 predstavitve nalog območnosti skupinam študentom 
bibliotekarstva in novo zaposlenim v MKL 

 objavljanje seznama novega gradiva, kupljenega iz 
sredstev OOK, na spletnih straneh MKL 
(http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novosti-
knjiznicnega-gradiva) 

 Korak v preteklost – korak v prihodnost: predstavitev 
območnosti in elektronskih virov, Knjižnica Logatec 
(Priloga 2) 

2.1.3  sodelovanje z nacionalno knjižnico  Redna komunikacija s koordinatorico območnosti pri NUK 
2.2     vsebinska opredelitev in izbor 

projektov (območje, država) 
  

2.2.1  lastni projekti OOK za potrebe 
celotnega območja 

 Vzpostavitev Centra za vseživljenjsko učenje OOK 
 Model beleženja posredovanih informacij 
 Aplikacija za izterjava gradiva na dom 
 Knjižnica za družine 
 Strategija pridobivanja sponzorjev 
 Knjižnica in socialna omrežja 
 Teden MKL 
 Knjige za vsakogar 
 Poletavci – poletni bralci 
 Slovenski knjižnično-muzejski MEGAkviz  
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 Moja naj knjiga 
 CVŽU Ljubljanske urbane regije 

2.2.2  skupni projekti OOK v sodelovanju 
z drugimi knjižnicami območja 

Projekt Moja ulica v okviru portala Kamra.si (Priloga 3) 

2.2.3  skupni projekti OOK v sodelovanju 
z drugimi OOK (nacionalni nivo) 

 zgibanka Osrednje območne knjižnice, ki jo je izdala 
koordinacija nalog območnosti pri NUK 

 Rastem z e-viri in sodelovanje predstavnika MKL pri 
pogajanjih za nakup e-podatkovnih zbirk v povezavi s 
COSEC-om (konzorcij OOK za nakup e-virov) 

 analiza rezultatov v letu 2010 izvedenega popisa stanja 
domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih 
knjižnicah 

2.2.4  skupni projekti mednarodnega 
sodelovanja 

  

2.3     sodobne informacijske storitve za 
uporabnike, ki se izvajajo na 
posameznem območju ali v vsej 
državi 

 Dostop na daljavo preko protokola EZProxy 

2.4     analize stanja razvitosti in potreb 
knjižnične dejavnosti, analize 
razvojnih potreb glede informacijske 
tehnologije, računalniških sistemov 
in digitalizacije območju 

 zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja 
(Priloga 4),  

 analiza rezultatov v letu 2010 izvedenega popisa stanja 
domoznanske dejavnosti v slovenskih splošnih 
knjižnicah  

 popis IKT opremljenosti splošnih knjižnic 
osrednjeslovenskega območja (Priloga 5) 

2.5     razvoj in načrtovanje občinskih in 
medobčinskih knjižničnih mrež 

  

2.6     izvajanje mentorstva za knjižnične 
delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja  

Izvajanje v letu 2006 oblikovanega regijskega projekta 
»Mentorstvo v knjižnicah regije«, ki je namenjen 
mentorstvu na treh nivojih: za novo zaposlene v knjižnici, 
za študente bibliotekarstva in za prostovoljce. V tem okviru 
tudi možnost krajšega usposabljanja novo zaposlenih 
knjižničarjev iz knjižnic regije v OOK MKL. 
 V sklopu programa smo izvedli mentorski program za 

Urško Orešnik (Knjižnica Logatec), Tamaro Jesenovec 
in Špelo Perko (Cankarjeva knjižnica Vrhnika) (Priloga 
6) 

2.7     sodelovanje s šolskimi knjižnicami 
na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti  

 9 mesečnih Strokovnih sred v organizaciji Centra za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo se je udeležilo 
743 udeležencev in na njih smo v vlogi predavateljev 
gostili 56 strokovnjakov. 

 Nadaljevanje projekta Rastem s knjigo. V letu 2011 
(druga polovica šolskega leta 2010/2011 in prva 
polovica šolskega leta 2011/2012) nas je obiskalo 121 
skupin iz 7. razredov OŠ (2.587 osnovnošolcev) in 121 
skupin iz 1. letnikov SŠ (3.723 srednješolcev). 

2.8     knjižnične storitve za posebne 
skupine uporabnikov na območju 

Priročnik storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v 
elektronskem okolju (Priloga 7) 

2.9    sodelovanje z drugimi območnimi 
knjižnicami 

 Predstavitev študijskih krožkov (Osrednja knjižnica 
Celje) 

 Festival portala Kamra,  
 priprava analize rezultatov v letu 2010 izvedenega 

popisa stanja domoznanske dejavnosti v slovenskih 
splošnih knjižnicah,  

 priprava popisa IKT opremljenosti slovenskih splošnih 
knjižnic 
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3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
 
3.1    načrtovanje in koordinacija 

pridobivanja domoznanskega 
gradiva za knjižnice na območju  

 

3.2    informiranje zavezancev za obvezni 
izvod  

Izključeno iz dejavnosti zaradi podvajanja z nalogami 
Službe za pridobivanje knjižničnega gradiva pri NUK. 

3.3    posredovanje informacij o 
zavezancih za obvezni izvod 
nacionalni knjižnici  

 

3.4     seznanjanje uporabnikov z  
domoznanskimi zbirkami (v 
sorodnih kulturnih zavodih, zlasti 
muzejih in arhivih) na območju 
OOK 

 Predstavitev Kamre šolskim knjižničarjem 
osrednjeslovenskega območja na Strokovni sredi 
(12.10.2011) 

 MKL na obisku (priloga 8)  
 Festival portala Kamra v Osrednji knjižnici Celje 

(predstavitev uredniške politike osrednjeslovenske 
regije) 

3.5    organizacija bibliografske obdelave 
domoznanskega gradiva s svojega 
območja  

 

3.6     izvajanje normativne kontrole  V letu 2011 smo v sklopu Slovanske knjižnice, Centra za 
domoznanstvo in specialne humanistične zbirke MKL 
kreirali in popravili 669 domoznanskih normativnih zapisov.

3.7     izvajanje digitalizacije Zaključen je bil projekt digitalizacije humorističnih časnikov, 
vsebine so dostopne na spletnih straneh Digitalne knjižnice 
Slovenije. 

 
 
4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva s svojega območja 
 
4.1      Ali zagotavljate stalno hrambo 

uradnih publikacij s svojega 
območja? 

    DA           NE  
                     

4.2      Ali izvajate usmerjanje 
izločenega gradiva? 

    DA           NE  
                     

4.3      Ali hranite za območje 
pomembno gradivo, izločeno iz 
splošnih knjižnic na  območju? 

    DA           NE  
                    

4.4      Ali hranite gradivo, ki ima status  
kulturnega spomenika 
regionalnega pomena? 

    DA           NE  
                     

4.5      Ali hranite gradivo, ki ima status 
kulturnega spomenika lokalnega 
pomena? 

    DA           NE  
                     

 

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju 
št. 

seznam. št. enot 
Matična knjižnica Kamnik 4 4.629 
Knjižnica Medvode 2 357 
   
   
   
SKUPAJ: 6  4.986 
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Podpisana odgovorna oseba izvajalca izjavljam, da so navedeni podatki točni in da je realizacija 
programa potekala v skladu s pogodbo. Izjavljam, da imajo finančni podatki  za podlago 
verodostojne knjigovodske listine in da je obračunska dokumentacija na vpogled v 
računovodstvu knjižnice. 
 
 
Poročilu prilagamo tudi naslednje obvezne priloge: 
Priloga 1 - obrazec:  

Vsebinsko poročilo za leto 2011 
Priloga 2 - obrazec:  

Finančno poročilo o izvedbi posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011 
 
 
 
Datum:        Podpis odgovorne osebe in žig: 
                                                                              mag. Jelka Gazvoda 



Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2011

1. Pridobivanje knjižničnega gradiva    

1.1 Načrtovani in realizirani prirast  OOK v številu naslovov in inventarnih enot

   načrtovano doseženo načrtovano doseženo
A. OBVEZNI IZVOD
monografske publikacije 992 1.724
serijske publikacije 533 788
neknjižno gradivo 142 248
skupaj 1.667 2.760

monografske publikacije 350 270 350 270
serijske publikacije 15 16 15 17
neknjižno gradivo 35 27 35 42
elektronski viri 5 7 5 7
- od tega elektronski viri:
- nabavljeni iz sredstev območnosti, dostopni z lokacij knjižnic širšega območja 5 7 5 7

- nabavljeni iz sredstev območnosti, z dostopom za člane knjižnic širšega 
območja izven lokacije knjižnic

5 7 5 7

Skupaj 405 320 405 336
SKUPAJ A + B 1.987 3.096

A. OBVEZNI IZVOD slov. tuji jeziki
monografske publikacije 892 100
serijske publikacije 478 55
neknjižno gradivo 100 42
skupaj 1.470 197

monografske publikacije 31 239
serijske publikacije 0 16
neknjižno gradivo 20 7
elektronski viri 2 5
od tega elektronski viri:
- dostopni z lokacije knjižnice 2 5
- z dostopom na daljavo za člane knjižnic širšega območja 2 5
skupaj 53 267
SKUPAJ A + B 1.523 464

1.2 Člani in posredovanje gradiva za potrebe območne funkcije OOK

število

- število prebivalcev območja OOK na dan 1.7.2011 (SURS) 551.605
- število prebivalcev širšega območja OOK na dan 1.7.2011 (SURS) 271.707
- število vseh članov 84.130
- od tega število članov širšega območja 27.168
- delež prebivalcev širšega območja v članstvu območne knjižnice (%) 32%
- štev. izposojenih enot knjižničnega gradiva članom širšega območja 822.831
- število fizičnih enot gradiva, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) 213
- število kopij dokumentov, posredovanih po medknjižnični izposoji osrednjim 
knjižnicam širšega območja (aktiva) 157
- število elektronsko posredovanih dokumentov osrednjim knjižnicam širšega 
območja (aktiva) 10
skupaj aktiva 823.211

- uporaba elektronskih virov dostopnih na daljavo, ki jih knjižnica gradi sama - 
število sej

-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu dLib.si - število sej 346.703
-uporaba elektronskih virov, objavljenih na portalu Kamra - število sej 32.071
- uporaba podatkovnih zbirk, dostopnih na daljavo (nakup) - število sej 10.927
    - od tega:  s širšega območja izven lokacij knjižnic - število sej (od 1. 7.)* 233
   - od tega: s širšega območja izven lokacij knjižnic - število uporabnikov (1. 7.)* 64
Skupaj uporaba elektronskih virov 389.701
SKUPAJ izposoja in posredovanje 1.646.422
SKUPAJ posredovanja gradiva širšemu območju OOK 823.444
Prirast 14 enot/1000 prebivalcev 7.722
Indeks prirasta 40

število naslovov število enot

1.1.1 Realizirani prirast v številu naslovov po jeziku

Priloga 1: Vsebinsko poročilo o izvedbi programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe: 3511-11-409204

B. NAKUP

B. NAKUP

število naslovov
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Posebne naloge osrednje območne knjižnice Poročilo za 2011

2.  Strokovna pomoč knjižnicam na območju OOK

število število ur

2.1 svetovalno delo za območje OOK 352 630 [telefon] 
140

[e-pošta]     
320

[osebni obisk] 
25

2.1.1 strokovno usposabljanje zaposlenih iz knjižnic na območju 5 28 [delavnice] 
3

[predavanja]   
2

[št. udelež.]  
64

2.1.2 promocija območnosti 11
2.1.3 sodelovanje z nacionalno knjižnico 1 500
2.2 vsebinska opredelitev in izbor projektov (območje, država)
2.2.1 lastni projekti OOK za potrebe celotnega območja
2.2.2 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi knjižnicami območja 1
2.2.3 skupni projekti OOK v sodelovanju z drugimi OOK (nacionalni nivo) 3
2.2.4 skupni projekti mednarodnega sodelovanja
2.3 sodobne informacijske storitve za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem 
območju ali v vsej državi

1

2.4 analize stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti, analize razvojnih 
potreb glede informacijske tehnologije, računalniških sistemov in digitalizacije 
območju

3 45

2.5 razvoj in načrtovanje občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež
2.6 izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente 
bibliotekarstva s širšega območja 

1 18 [št. oseb]   
3

 [št. ur na udelež.] 

6
2.7 sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj 
bibliopedagoških dejavnosti 

251 2.074 [št. udelež.] 
7053

2.8 knjižnične storitve za posebne skupine uporabnikov na območju OOK 1 60
2.9 sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami 4 90

3.1 Načrtovanje in koordinacija pridobivanja domoznanskega gradiva za knjižnice 
na območju 

[število] [št. knjižnic]

3.2 Informiranje zavezancev za obvezni izvod [število ur] [št. zavezancev]

3.3 Posredovanje informacij o zavezancih za obvezni izvod nacionalni knjižnici [število ur] [št. posredov.]

3.4 Seznanjanje uporabnikov z  domoznanskimi zbirkami (v sorodnih kulturnih 
zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju OOK

3

3.5 Organizacija bibliografske obdelave domoznanskega gradiva s svojega 
območja 

[število 
organiziranih 

izobraževanj/s
vetovanj]

3.6 Izvajanje normativne kontrole [število 
redaktiranih 

zapisov]     

669

3.7 Izvajanje digitalizacije 1

3.8 Javna dostopnost digitaliziranih vsebin
skupaj prirast 

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na dLib.si za območje 88.312 315

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)  na dLib.si za 
območje

186.020 5.920

- štev. objavljenih digitalnih dokumentov z metapodatki na KAMRI za območje 86 53

- štev. objavljenih digitaliziranih strani dokumentov (skenogramov)   na KAMRI za 
območje

1.781 711

4. Usmerjanje izločenega (odpisanega) knjižničnega gradiva z območja

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo iz osrednjih knjižnic na območju št. seznam. št. enot

SKUPAJ: 6 4.986

Prejeto izločeno (odpisano) gradivo posredovano:
- NUK 0
- osrednjim knjižnicam na območju 0
- drugim knjižnicam in ustanovam 0
- ohranjeno v OOK 0
SKUPAJ: 0

Datum:

3. Koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva 
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Priloga 2: Finančno poročilo

Izvajanje  27. čl. ZKnj 1. naloga 2. naloga 3. naloga 4. naloga SKUPAJ MK Drugi viri SKUPAJ 
Stroški dela 0,00 26.294,30 26.294,30 0,00 52.588,60 52.588,60
EPZ - delež skupnega obsega ur (%) 0 100 100 0 200 200
Število oseb /zaposlenih 0 1 1 0 2 2
Stroški nakupa gradiva (brez podatkovnih zbirk) 6.122,73 6.122,73 6.122,73
Stroški nakupa podatkovnih zbirk 16.877,27 16.877,27 16.877,27
Skupaj stroški nakupa knjižničnega gradiva 23.000,00 23.000,00 23.000,00
Programski materialni stroški digitalizacije 5.450,00 5.450,00 3.024,37 8.474,37
Stroški izobraževanj (zunanji izvajalci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stroški medknjižnične izposoje 200,00 200,00 200,00
Drugi programski materialni stroški 5.668,97 724,66 6.002,40 0,00 12.396,03 12.396,03
Stroški SKUPAJ (po realizaciji) 28.868,97 27.018,96 37.746,70 0,00 93.634,63 3.024,37 96.659,00

Datum:                                                                           Žig: Odgovorna oseba:
mag. Jelka Gazvoda

Knjižnica: MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Številka pogodbe: 3511-11-409204



Priloga 1:  Poročilo delavnice »Predstavitev študijskih krožkov Andragoškega 
centra Slovenije« 

 
 

  



               

 
 
 

 
IZOBRAŽEVANJE »PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV ACS« 
 
V sklopu cikla izobraževanja »Knjižničarji regije za knjižničarje regije« je Mestna 
knjižnica Ljubljana 29. marca 2011 pripravila delavnico z naslovom »Predstavitev 
študijskih krožkov Andragoškega centra Slovenije«. Delavnica je bila izvedena v 
obsegu 6 ur, vodila pa jo je dr. Nevenka Bogataj, vodja projektov in izobraževanj na 
področjih neformalnega učenja za odrasle in trajnostnega razvoja. Izobraževanja se 
je udeležilo 13 knjižničarjev; 8 iz knjižnic regije, 4 iz MKL ter 1 iz Osrednje knjižnice 
Celje.  
 
Delavnica se je pričela s primeri dobre prakse s strani knjižnic. Svoje izkušnje s 
študijskimi krožki so predstavile Mestna knjižnica Izola, Osrednja knjižnica Celje ter 
Knjižnica Litija. Po vsaki predstavitvi je dr. Bogatajeva udeležence pozvala k 
postavljanju vprašanj, izmenjavi mnenj ter predstavitvi lastnih izkušenj.  
 
V drugem delu delavnice je dr. Bogatajeva opredelila študijske krožke, njihove 
lastnosti in značilnosti. Dotaknila se je strukture udeležencev študijskih krožkov ter 
vloge Andragoškega centra Slovenije pri njihovem delovanju. Predstavila je tudi 
nekatere rezultate dela študijskih krožkov.  
 
V tretjem delu delavnice so se udeleženci razdelili v dve skupini in razmišljali o 
prednostih in slabostih študijskih krožkov v knjižnicah ter o možnih povezavah 
študijskih krožkov s portalom KAMRA. Sledila je predstavitev mnenj in diskusija, v 
kateri je bilo govora tudi o primernosti posameznih vsebin za portal KAMRA. Dr. 
Bogatajeva je na delavnico povabila tudi priznano mentorico študijskih krožkov go. 
Natašo Škofic Kranjc, ki je z udeleženci delila svoje izkušnje v zvezi z delovanjem 
klasičnih (predvsem domoznanskih) in bralnih študijskih krožkov ter izzivi mentorstva. 
Zamislili sta si zelo zanimiv način podajanja informacij in sicer v obliki dialoga kot 
temeljne metode dela v študijskih krožkih. 
 
Udeleženci so bili, sodeč po evalvaciji izobraževanja, z delavnico zelo zadovoljni, saj 
so menili, da je slednja upravičila njihova pričakovanja ter da bodo lahko pridobljeno 
znanje v večji ali manjši meri uporabili pri svojem delu. Pohvalili so tudi naš izbor 
predavateljice ter celotno organizacijo izobraževanja. 



Priloga 2:  Vabilo na prireditev »Korak v preteklost – korak v prihodnost«: 
predstavitev območnosti in elektronskih virov, Knjižnica Logatec 
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Knjižnica Logatec vas vabi, da se
v četrtek, 24. novembra 2011, ob 19. uri v Narodnem domu Logatec

pridružite praznovanju Dneva splošnih knjižnic.

KORAK V PRETEKLOST - KORAK V PRIHODNOST

Ob tej priložnosti vam bomo predstavili zbirko domoznanskega gradiva, ki ga odslej lahko
najdete v digitalni obliki v domoznanski zbirki KAMRA, ki postaja iz dneva v dan
nepogrešljiv vir podatkov o Logatcu in okoliških krajih, nepogrešljiv vir za osnovnošolce,
dijake, študente in vse tiste, ki vas zanima zgodovina domačega kraja.

In, če vam zmanjka časa za obisk knjižnice in nujno potrebujete eno od starejših številk
Logaških novic? Rešitev je tu - pokazali vam bomo dostop do digitaliziranih Logaških novic,

kijih sedaj lahko pregledujete tudi na daljavo.

Urška Orešnik in Aleš Klemen

nas bosta vodila skozi sodobne elektronske vire podatkov, zanimive zgodbe ... , ki nam na
drugačen način približajo preteklost in hkrati predstavljajo most med preteklostjo in

sedanjost jo.

Vabljeni!



Priloga 3:  Poročilo projekta Moja ulica 
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Priloga 4:  Zbirnik statističnih podatkov o knjižnicah območja za leto 2010 

 

  



Zbirnik podatkov o knjižnicah regije za leto 2010 Stran 1

1 KNJIŽNIČNA MREŽA (Splošne knjižnice, 2010)

KRAJ Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
tip IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

število krajevnih 
knjižnic

4 5 3 3 2 36 4 1 2

izposojevališča 
bibliobusa (da/ne) (b)

ne da ne da ne da ne ne ne

št. postajališč premičnih 
zbirk

1 4 10

št. krajev s postajališči 
bibliobusa

21 19 40

št. postajališč 
bibliobusa

20 19 45

št. izposojevališč: skupaj 
(a+b)

4 6 3 4 2 37 4 1 2

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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2 KNJIŽNIČNA ZBIRKA (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

knjige, brošure 100.006 208.876 150.031 119.895 83.032 1.394.404 72.500 64.992 109.792
serijske publikacije 4.100 4.358 2.694 2.935 1.117 58.646 2.320 303 1.993

patenti 3
standardi 8 23 11
drugo 76 1.130 95 2 84
skupaj 104.106 213.321 153.878 122.936 84.151 1.453.050 74.820 65.379 111.785

knjige, brošure 4.749 11.043 8.698 6.244 4.205 61.882 3.225 4.666 5.472
serijske publikacije 294 576 269 271 136 2.334 183 126 223

patenti
standardi 2 1
drugo 69 23 46 1 25
skupaj 5.043 11.688 8.992 6.562 4.342 64.216 3.408 4.817 5.695

knjige, brošure 1.652
serijske publikacije 699

patenti
standardi
drugo
skupaj 2.351

knjige, brošure 41 12 20
serijske publikacije 30

patenti
standardi
drugo
skupaj 41 42 20

knjige, brošure 4.021 1.652 905 635 247 8.629 627 50 507
serijske publikacije 50 87 80 62 42 1.032 107 18

patenti
standardi
drugo 13 1 9 2
skupaj 4.071 1.752 986 706 289 9.661 734 52 525

knjige, brošure 8.770 12.695 9.644 6.879 4.452 72.175 3.852 4.736 5.979
serijske publikacije 344 663 349 333 178 4.095 290 126 241

patenti
standardi 2 1
drugo 82 24 55 1 27
skupaj 9.114 13.440 10.019 7.268 4.631 76.270 4.142 4.889 6.220

knjige, brošure 3.080 3.437 3.374 2.663 2.317 5.791 2.322 2.962 3.349
serijske publikacije 180 247 168 185 110 464 119 125 162

patenti
standardi 2 1
drugo 36 13 31 1 23
skupaj 3.260 3.720 3.557 2.880 2.428 6.255 2.441 3.110 3.511

knjige, brošure 905
serijske publikacije 496

patenti
standardi
drugo
skupaj 1.401

knjige, brošure 36 12 20
serijske publikacije

patenti
standardi
drugo
skupaj 36 21 20

knjige, brošure 3.300 1.323 689 475 212 6.271 501 42 442
serijske publikacije 24 71 44 23 27 163 50 12

patenti
standardi
drugo 12 1 9 2
skupaj 3.324 1.406 734 507 239 6.434 551 44 454

knjige, brošure 6.380 4.760 4.099 3.138 2.529 12.979 2.823 3.024 3.791
serijske publikacije 204 318 212 208 137 1.132 169 125 174

patenti
standardi 2 1
drugo 48 14 40 1 25
skupaj 6.584 5.126 4.327 3.387 2.667 14.111 2.992 3.174 3.965

KRAJ
tip

zbirka knjižnega 
gradiva (enote)

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

nakup

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast knjižnega 
gradiva (enote ) – 

zamena

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

dar

prirast knjižnega 
gradiva (enote) – 

skupaj

prirast knjižnega 
gradiva (naslovi) – 

nakup

prirast knjižnega 
gradiva (naslovi) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast knjižne 
gradiva (naslovi) – 

zamena

prirast knj. gradiva 
(naslovi) – dar

prirast knj. gradiva 
(naslovi) – skupaj

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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knjige, brošure 2.629 8.063 1.645 5.735 1.587 51.078 1.488 786 1.173
serijske publikacije 74 272 68 168 299 2.390 199 64 309

patenti
standardi
drugo 6 1
skupaj 2.703 8.335 1.713 5.909 1.886 53.468 1.687 851 1.482

avdiovizualno gradivo 7.896 15.487 8.924 5.668 7.230 136.031 5.227 5.514 6.121

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

420 692 920 404 47 7.182 354 152 309

drugo  1.060 2.341 1.240 933 731 17.094 777 160 492
skupaj 9.376 18.520 11.084 7.005 8.008 160.307 6.358 5.826 6.922

avdiovizualno gradivo 571 1.554 1.042 953 615 11.436 494 776 657

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

14 34 62 29 1 78 23 32 13

drugo  124 147 135 21 52 1.181 95 38 25
skupaj 709 1.735 1.239 1.003 668 12.695 612 846 695

avdiovizualno gradivo  0 0 0 0 156 0 0

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

0 0 0 0 0 0 0

drugo  0 0 0 0 51 0 0
skupaj 0 0 0 0 0 207 0 0 0

avdiovizualno gradivo 0 19 0 0 0 0 0

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

0 1 0 0 0 0 0

drugo 0 1 0 0 0 0 0
skupaj 0 0 21 0 0 0 0 0 0

avdiovizualno gradivo 56 295 100 76 39 884 56 2 53

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

5 12 7 9 0 30 1 0 2

drugo 18 141 18 2 2 638 36 3 6
skupaj 79 448 125 87 41 1.552 93 5 61

avdiovizualno gradivo 627 1.849 1.161 1.029 654 12.476 550 778 710

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

19 46 70 38 1 108 24 32 15

drugo 142 288 154 23 54 1.870 131 41 31
SKUPAJ 788 2.183 1.385 1.090 709 14.454 705 851 756

avdiovizualno gradivo 82 1.950 288 1.485 333 9.444 101 295 610

elek. publikacije na 
fizičnih nosilcih

2 34 14 5 0 331 0 0 2

drugo 1 26 11 55 1 3.102 0 3
skupaj 85 2.010 313 1.545 334 12.877 101 298 612

brez el. virov, 
dostopnih na daljavo 113.482 231.841 164.962 129.941 92.159 1.613.357 81.178 71.205 118.707

knjižno gradivo 104.106 213.321 153.878 122.936 84.151 1.453.050 74.820 65.379 111.785
neknjižno gradivo 9.376 18.520 11.084 7.005 8.008 160.307 6.358 5.826 6.922
brez el. virov, 

dostopnih na daljavo 9.902 15.623 11.404 8.358 5.340 90.724 4.847 5.740 6.976

knjižno gradivo 9.114 13.440 10.019 7.268 4.631 76.270 4.142 4.889 6.220
neknjižno gradivo 788 2.183 1.385 1.090 709 14.454 705 851 756
brez el. virov, 

dostopnih na daljavo 2.788 10.345 2.026 7.454 2.220 66.345 1.788 1.149 2.094

knjižno gradivo 2.703 8.335 1.713 5.909 1.886 53.468 1.687 851 1.482
neknjižno gradivo 85 2.010 313 1.545 334 12.877 101 298 612
e‐knjige: dipl., mag., 

spec. naloge in 
disertacije s celimi 

besedili

0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 12 0 0 1 0 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
37 21 52 29 38 56 29 31 30

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

1 0 2 1 0 14 0 0

drugi digitalni 
dokumenti

2 0 0 3 0 0 0 0 6

skupaj 52 21 54 34 38 70 29 31 36

17 37 29 38 56 0 31

zbirka elektronskih 
virov, dostopnih na 

daljavo

št. elektronskih virov kupljenih samostojno 
ali v sodelovanju z drugimi ustanovami 

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

skupaj

odpis neknjiž. 
gradiva (enote)

SKUPAJ knjižnična 
zbirka (enote)

SKUPAJ prirast 
knjižničnega 

gradiva (enote)

SKUPAJ odpis 
knjižničnega 

gradiva (enote)

zbirka neknjižnega 
gradiva (enote)

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

nakup

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 
obvezni izvod po 

zakonu

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

zamena

prirast neknj. 
gradiva (enote) – 

dar

odpis (enote)

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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 e‐knjige: dipl., mag., 
spec. naloge in 

disertacije s celimi 
besedili

0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 0 0 0 0 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
4 29 0 0 5 0 21

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

0 0 0 0 0 0 0

drugi digitalni 
dokumenti

0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 4 29 0 0 5 0 21 0
e‐knjige: dipl., mag., 

spec. naloge in 
disertacije s celimi 

besedili

0 0 0 0 0 0 0

druge e‐knjige 0 0 0 0 0 0 0
naročene podatkovne 

zbirke
0 0 0 0 1 0 11

lastne kreirane 
podatkovne zbirke

0 0 0 0 0 0 0

drugi digitalni 
dokumenti

0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 0 0 0 0 1 0 11 0
časopisi, časniki 170 244 195 196 113 1.155 134 120 167

drugo 46 89 17 12 24 213 16 6 9
skupaj 216 333 212 208 137 1.368 150 126 176

samo v tiskani obliki 204 307 191 204 133 1.091 148 120 174
samo v elektronski 

obliki
12 10 1 2 1 7 0 1 2

v tiskani obliki, z 
zagotovljenim 

dostopom na daljavo
6 16 20 2 4 270 2 5

časopisi, časniki 0 0 0 4 0 0 0

drugo 0 0 0 0 0 0 0

skupaj 0 0 0 0 4 0 0 0 0

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 
publikacij v elektr. 
obliki, naročenih v 

sodelovanju

zbirka elektronskih 
virov, dostopnih na 

daljavo, 
pridobljenih v 
sodelovanju

št. na novo 
naročenih 
naslovov 

elektronskih virov, 
dostopnih na 
daljavo – 

tekoče naročeni 
naslovi serijskih 

publikacij

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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3 UPORABNIKI IN STORITVE (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

mladina 1.675 5.540 4.490 3.305 1.934 19.516 863 895 2.266
odrasli 2.559 15.306 7.203 4.968 3.055 64.361 2.213 3.217 4.811
SKUPAJ 4.234 20.846 11.693 8.273 4.989 83.877 3.076 4.112 7.077

izposoja na dom 40.356 250.055 164.063 98.681 59.707 1.436.976 52.106 56.472 93.548
udeležba na prireditvah 9.820 19.866 16.922 20.287 15.147 146.021 4.025 3.918 8.914

SKUPAj 75.539 332.611 230.985 162.768 95.231 1.932.120 56.131 107.224 102.462
SKUPAJ 35.000 65.298 42.340 42.169 19.191 672.464 0 18.955 18.918

n prostorov knjižnice (virtualni o 8.000 36.257 31.955 14.056 0 363.404 0 17.879 17.250
mladina 2.441 9.293 6.459 5.689 3.142 45.508 2.323 2.306 3.673
odrasli 14.127 45.810 31.897 28.699 17.099 285.608 10.857 13.160 19.967
skupaj 16.568 55.103 38.356 34.388 20.241 331.116 13.180 15.466 23.640

knjige, brošure 128.049 676.785 523.897 309.018 198.412 3.841.718 162.205 213.588 242.808
serijske publikacije 7.175 867 16.094 2.478 6.894 76.156 7.644 1.033 11.955
neknjižno gradivo 20.247 87.869 65.410 42.650 31.977 837.351 27.063 23.437 30.567

skupaj 155.471 765.521 605.401 354.146 237.283 4.755.225 196.912 238.058 285.330
knjige, brošure 0 38.122 3.392 0 23.026 0 8.396 98

serijske publikacije 0 56.211 33.012 0 21.795 0 42 3.359
neknjižno gradivo 0 53 6.578 0 6.404 0 922 6

skupaj 0 0 94.386 42.982 0 51.225 0 9.360 3.463
skupaj knjige, brošure 128.049 676.785 562.019 312.410 198.412 3.864.744 162.205 221.984 242.906

skupaj serijske publikacije 7.175 867 72.305 35.490 6.894 97.951 7.644 1.075 15.314
skupaj neknjižno gradivo 20.247 87.869 65.463 49.228 31.977 843.755 27.063 24.359 30.573

SKUPAJ 155.471 765.521 699.787 397.128 237.283 4.806.450 196.912 247.418 288.793
mladi 30.986 303.427 178.312 105.637 58.335 1.136.864 49.229 60.495 68.255
odrasli 54.117 258.936 161.801 125.104 89.060 1.398.185 56.564 65.181 95.095
skupaj 85.103 562.363 340.113 230.741 147.395 2.535.049 105.793 125.676 163.350
mladi 20.150 38.156 101.780 41.447 28.330 441.884 29.972 41.656 34.444
odrasli 50.218 165.002 163.508 81.958 61.558 1.778.292 61.147 70.726 87.536
skupaj 70.368 203.158 265.288 123.405 89.888 2.220.176 91.119 112.382 121.980
mladi 51.136 341.583 280.092 147.084 86.665 1.578.748 79.201 102.151 102.699
odrasli 104.335 423.938 325.309 207.062 150.618 3.176.477 117.711 135.907 182.631
SKUPAJ 155.471 765.521 605.401 354.146 237.283 4.755.225 196.912 238.058 285.330
mladi 0 13.823 562 0 467 0 1.123 24
odrasli 0 12.711 428 0 3.623 0 1.685 21
skupaj 0 0 26.534 990 0 4.090 0 2.808 45
mladi 0 24.536 4.272 0 542 0 2.621 291
odrasli 0 43.316 37.720 0 46.593 0 3.931 3.127
skupaj 0 0 67.852 41.992 0 47.135 0 6.552 3.418
mladi 0 0 38.359 4.834 0 1.009 0 3.744 315
odrasli 0 0 56.027 38.148 0 50.216 0 5.616 3.148
SKUPAJ 0 0 94.386 42.982 0 51.225 0 9.360 3.463

naročanje preko OPAC‐a 6.336 2.300 2.247 561 25.307 1.343 0 3.117
rezerviranje preko OPAC‐a 5.690 1.040 1.296 762 18.115 1.524 0 1.708
podaljšanje izposoje preko 

OPAC‐a
2.514 41.010 21.431 24.750 5.433 240.349 4.043 3.105 13.906

podaljšanje izposoje s 
pomočjo bibliofona

6.293 22.136 2.553 0 93.767 0 0 0

knjigomat 7.298 0 96.441 0 0 9.341 0 0 0
knjige, brošure 24.843 40.950 38.122 6.633 47.886 0 0 28.080 2.080

serijske publikacije 13.340 51.168 56.211 520 11.810 0 0 37.440 4.680
neknjižno gradivo 217 805 53 3.578 0 0 0 18.720 0

SKUPAJ 38.400 92.923 94.386 10.731 59.696 0 0 84.240 6.760
fizične enote 49 145 158 140 177 483 68 21 79

kopije dokumentov 8 31 41 36 29 418 0 1 9
elektronsko posredovani 

dokumenti
0 0 0 2 4 5 1 2

izposoja skupaj 57 176 199 176 208 905 73 23 90
fizične enote 66 131 81 33 30 571 25 6 45

kopije dokumentov 2 5 16 6 0 347 0 0 2
elektronsko posredovani 

dokumenti
0 0 0 0 15 0 0 3

izposoja skupaj 68 136 97 39 30 933 25 6 50
fizične enote 115 276 239 173 207 1.054 93 27 124

kopije dokumentov 10 36 57 42 29 765 0 1 11
elektronsko posredovanih 

dokumentov
0 0 0 0 2 19 5 1 5

SKUPAJ 125 312 296 215 238 1.838 98 29 140
da da da da da da ne da da

število ur 57 42 197 576 58 9.680 102 116 144

medknjižnična 
izposoja – 
pasiva: 

medknjižnična 
izposoja – aktiva: 

medknjižnična 
izposoja – 
skupaj: 

potencialni 
uporabniki 
knjižnice*

KRAJ
tip

člani

obisk knjižnice

obisk spletnega 
mesta knjižnice

izposoja na dom

izposoja v 
knjižnico

izposoja

izposoja na dom 

– leposlovje

usposabljanje uporabnikov

izposoja na dom 

– ostalo

izposoja na dom ‐

skupaj

izposoja v 
knjižnico – 
leposlovje

izposoja v 
knjižnico – ostalo

izposoja v 
knjižnico – 
skupaj

elektronske 
storitve pri 
izposoji: 

uporaba gradiva 
v knjižnici

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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število udeležencev 25 21 298 383 113 605 323 968 563
za uporabo e‐virov (št. ur) 16 42 149 300 44 3.089 34 35 20
za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 19 21 221 300 87 414 118 290 50
število ur 12 112 23 338 18 2.016 14 14 94

število udeležencev 38 93 552 1.233 24 19.006 215 318 296
za uporabo e‐virov (št. ur) 6 112 16 276 18 221 8 5 15
za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 12 93 368 837 24 467 215 115 45
skupaj število ur 69 154 220 914 76 11.696 116 130 238

skupaj število udeležencev 63 114 850 1.616 137 19.611 538 1.286 859
skupaj za uporabo e‐virov (št. 

ur) 22 154 165 576 62 3.310 42 40 35
skupaj za uporabo e‐virov (št. 

udeležencev) 31 114 589 1.137 111 881 333 405 95
79 984 479 457 320 2.369 227 152 487

Opombe:
*Podatki o potencialnih uporabnikih, ki so jih posredovale knjižnice,
se močno razlikujejo od podatkov, ki jih je zbral Statistični urad Republike Slovenije.
Zato smo se odločili, da v tabeli prikažemo oba podatka.

individualno 
usposabljanje 
uporabnikov

skupinsko 
usposabljanje 
uporabnikov

število prireditev

usposabljanje 
uporabnikov

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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4 DOSTOP, PROSTOR IN OPREMA (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

3.682 7.398 7.010 5.461 4.953 58.675 3.329 2.201 3.553

50 65 55 55 53 64 49 45 55

1.600 2.552 2.531 1.634 700 17.977 742 650 712

70 160 182 104 57 818 76 36 30

1 160 22 34 57 373 28 36 8

108.543 185.620 145.864 113.568 85.321 1.330.148 78.078 62.301 118.707

osebni 
računalnik

14 29 20 17 16 260 12 14 11

terminal 0 0 0 0 0 0 0
tiskalnik 9 10 6 20 12 139 5 2 16

od tega barvni 
tiskalnik

2 7 4 2 2 38 1 1 1

skener 6 4 2 3 2 25 1 1 2
UPS 3 1 3 1 3 44 0 1 1

fotokopirni stroj 1 1 2 1 40 1 0
LCD projektor 0 1 2 10 1 0 1

skupaj 32 45 32 44 36 518 20 18 31
osebni 

računalnik
16 46 30 19 15 208 15 6 9

terminal 0 0 0 0 0 0 0
tiskalnik 5 7 5 4 1 28 5 1 3

od tega barvni 
tiskalnik

4 1 2 2 1 11 1 0

skener 3 2 3 0 6 1 0
UPS 1 0 2 0 2 0

LCD projektor 2 2 4 1 0 2 0 1
fotokopirni stroj 3 1 2 3 1 6 2 1

knjigomat 2 1 2 0 0 2 0 0
skupaj 32 57 45 32 17 254 23 9 12
osebni 

računalnik
30 75 50 36 31 468 27 20 20

terminal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tiskalnik 14 17 11 24 13 167 10 3 19

od tega barvni 
tiskalnik

6 8 6 4 3 49 2 1 1

skener 9 4 4 6 2 31 2 1 2
UPS 4 1 3 3 3 46 0 1 1

LCD projektor 2 2 4 2 2 12 1 1 1
fotokopirni stroj 3 2 3 5 2 46 3 1 0

knjigomat 2 1 2 0 0 2 0 0 0
skupaj 64 102 77 76 53 772 43 27 43

avdio in 
video 

oprema, 
faks, Eltron 
tiskalniki

8 
tiskalnikov 
za izpise 

zadolžnic; 
13 čitalcev 
črtnih kod; 
3 tiskalniki 

za črtne 
kode; 1 

tiskalnik za 
tiskanje 
izkaznic 

EVOLIS; 4 
RFID 

čitalec; 1 
HP dlančnik 
; 1 prenosni 

čitalec 
RFID; 3 
digitalni 

fotoapart

čitalec 
črtne 

kode: 8; 
povečeval

nik 
zaslonske 
slike: 2; 

elektronsk
a lupa: 2

Dva 
stenska 
platna

LCD zasloni 
za 

obveščanje 
uporabnikov 
(5); LCD TV 

(3); strežniki 
(12); 

diskovno 
polje (3); 

mikročitalci 
(3); video 
nadzor (5)

elektronska 
lupa za 

slabovidne

TV sprejemnik z 
VHS 

predvajalnikom; 
radio s CD 

predvajalnikom; 
grafoskop

1 kom 

digitalni 
fotoaparat; 1 
kom strežnik

čitalniški sedeži: skupaj

KRAJ
tip

letna odprtost vseh 
izposojevališč (št. ur)

tedenska odprtost najdlje 
odprte knjižnice (št. ur)

neto uporabna površina (v m)

druga oprema

čitalniki sedeži: uporabniki se 
lahko s svojim računalnikov 
povežejo v omrežje knjižnice

knjižnično gradivo v prostem 

pristopu (enote)

oprema za 
zaposlene

oprema za 
uporabnike 

oprema – 
osebni 

računalnik: 
skupaj

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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skupno št. račun. 
kataložnih 
zapisov 

(31.12.2010)

65.559 97.941 64.396 56.958 55.666 294.723 48.312 51.634 61.155

od tega št. 
zapisov v sistemu 

COBISS 
65.559 97.941 64.396 56.958 55.666 294.723 48.312 51.634 61.155

št. kataložnih 
zapisov, ki niso 
vključeni v COBIB 
ali katerikoli drug 
račun. program

0 0 150 0 35.445 0 120

skupno št. enot 
neinventariziran
ega gradiva 
(31.12.2010)

0 0 350 0 0 0 1.040

katalogi

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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5 PRIHODKI IN ODHODKI (Splošne knjižnice, 2010)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

pristojni občinski 
upravni organi 482.089 1.024.685 789.870 555.939 450.473 8.174.988 292.825 462.250 517.606

pristojni državni upravni 
organi 47.193 33.772 52.225 62.218 38.634 698.883 30.002 19.000 72.811

matična ustanova 0 0 0 0 0
lastni prihodki iz javne 

službe 31.880 101.779 70.273 91.959 45.197 965.514 29.950 18.490 50.107
od tega članarin 14.342 0 26.254 28.834 8.263 428.140 13.372 126 18.798

drugi viri 15.601 14.157 10.924 17.436 7.438 422.782 971 141
SKUPAJ 576.763 1.174.393 923.292 727.552 541.742 10.262.167 353.748 499.882 640.525

bruto osebni dohodki 296.565 709.455 412.013 436.017 264.297 6.211.196 199.759 271.554 393.925
od tega  stroški dela: 
delo po pogodbi 9.397 14.504 1.604 0 21.430 2.436 0
od tega avtorske 

pogodbe 719 12.007 3.574 8.369 4.892 69.192 1.330 2.219 1.523

od tega študentsko delo 25.315 15.730 19.885 4.399 116.038 4.783 4.065 3.475
stroški dela ‐ skupaj 297.284 756.174 445.821 465.874 273.588 6.417.856 208.308 277.838 398.923
od tega programski 
materialni stroški 53.303 350.671 176.454 169.126 68.952 727.713 111.158 110.354 155.111
od tega stroški 
obratovanja 72.162 27.301 58.490 90.098 44.862 1.316.829 22.601 92.336 54.601

stroški dejavnosti ‐ 
skupaj 125.465 377.972 234.944 259.224 113.814 2.044.542 133.759 202.690 209.712

od tega investicijsko 
vzdrževanje in nakup 

opreme 127.484 345.133 216.868 0 127.477 28.200 9.228 24.584 7.394
od tega investicije 26.530 23.722 25.659 0 0 1.560.872 0 0 14.232
investicijski stroški 154.014 368.855 242.527 0 127.477 1.589.072 9.228 24.584 21.626

SKUPAJ 576.763 1.503.001 923.292 725.097 514.879 10.051.470 351.295 505.112 630.261

nakup gradiva: skupaj 101.965 238.624 191.209 128.882 95.508 1.447.759 72.293 110.354 123.742

 nakup gradiva: od tega 
za elektronske vire 1.953 13.650 3.680 4.355 2.303 28.617 837 9.031 837
izobraževanje 
zaposlenih 4.412 15.368 8.988 5.151 2.266 33.749 2.143 4.669 4.309

KRAJ
tip

PRIHODKI 
KNJIŽNICE

ODHODKI 
KNJIŽNICE

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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6 DELAVCI (Splošne knjižnice, 2009)

Cerknica  Domžale  Grosuplje  Kamnik  Litija  Ljubljana Logatec  Medvode Vrhnika 
IV. II. III. III. IV. I. IV. IV. III.

redno zaposleni za 
nedoločen čas 8 22 14 13 9 186 6 8 10

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom 1 0 2 0 10 1 1
redno zaposleni za 

določen čas 3 0 1 0 9 0 1 1
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom 0 1 0 3 0 1
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 1 2 0 2 11 7 0 0
delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa 4 2 2 0 24 2 1 1
prostovoljci, neplačani 

delavci 0 0 0 17 0 0
SKUPAJ 2 1 1 1 1 12 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas 0 1 0 1 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom 0 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas 0 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom 1 1 1 0 0 0 0 0
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 1 0 0 1 0 0
delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa 1 0 0 0 0 0
prostovoljci, neplačani 

delavci 2 3 2 2 2 15 2 2 2
SKUPAJ 0 0 0 0 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas 1 0 0 0 0 0 0

redno zaposleni za 
nedoločen čas: od tega s 

krajšim del. časom 0 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas 1 1 0 0 0 0 0
redno zaposleni za 

določen čas: od tega s 
krajšim del. časom 0 0 0 0 0 0
občasno, projektno 

zaposleni po podjemni 
pogodbi ali pogodbi o 

avtorskem delu 0 0 0 0 0 0
delavci, zaposleni preko 
študentskega servisa 12 26 17 16 12 213 8 10 12
prostovoljci, neplačani 

delavci 1 0 3 0 11 1 1
SKUPAJ 4 0 1 0 9 0 1 1

 redno zaposleni za 
nedoločen čas: skupaj (št. 

oseb) 0 1 0 3 0 1
redno zaposleni za 

nedoločen čas: od tega s 
krajšim del. čas (št. oseb)

2 4 2 2 11 7 0 0
redno zaposleni za 

določen čas: skupaj (št. 
oseb) 4 3 2 0 25 2 1 1

redno zaposleni za 
določen čas: od tega s 
krajšim del. časom (št. 

oseb) 1 0 0 17 0 0
pogodbeno zaposleni (št. 

oseb) 1 0 0 0 0
študenti (št. oseb) 1 1 1 0 0

prostovoljci (št. oseb) 0 0 0 0
VSI delavci  0 0 0 0

delavci skupaj

KRAJ
tip

Delavci, ki 
opravljajo 

knjižničarska dela

tehnični delavci 
in informatiki

uprava, 
administrativni in 
finančni delavci

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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raven 6 (EPZ) 2 0 0 0 1 1 0 0 0
raven 7 (EPZ) 1 1 0 7 2 2 3
raven 8/1 (EPZ) 1 6 5 2 1 29 2 2 1
raven 8/2 (EPZ) 0 3 0 0
skupaj (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 2 6 5 3 1 39 4 4 4
raven 7 (EPZ) 1 3 1 1 2 0 0 0 2
raven 8/1 (EPZ) 1 7 5 5 1 65 1 5 2
raven 8/2 (EPZ) 1 0 8 0 0
skupaj (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 2 11 6 6 3 72 1 5 4
 raven  7 (EPZ) 3 8 5 6 2 46 1 1 4
raven 8/1 (EPZ) 0 0 24 0 0
raven 8/2 (EPZ) 0 0 8 0 0
skupaj (EPZ) 0 0 0 0

raven 3, 4, 5 (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 3 8 5 6 2 78 1 1 4
raven 7 (EPZ) 3 8 5 6 2 46 1 1 4
raven 8/1 (EPZ)  3 3 1 2 2 31 2 2 5
raven 8/2 (EPZ) 3 13 10 7 3 103 3 7 3
skupaj (EPZ) 0 1 0 0 0 11 0 0 0

raven 3, 4, 5 (EPZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 9 25 16 15 7 190 6 10 12
raven 7 (EPZ) 1 1 0 2 0 0
raven 8/1 (EPZ) 2 2 1 1 4 9 0 1
raven 8/2 (EPZ) 0 1 0 5 1 0 1

SKUPAJ 0 1 1 14 1 0
raven 2 (EPZ) 1 0 1 0 0

raven 3, 4, 5 (EPZ) 0 0 0 0
raven 6 (EPZ) 3 5 1 2 5 31 2 1 1
raven 7 (EPZ) 1 0 0 1 0 2 0 0 0
raven 8/1 (EPZ) 5 10 6 7 6 55 1 2 4
raven 8/2 (EPZ) 3 4 1 2 2 36 3 2 6
skupaj (EPZ) 3 14 10 7 4 117 4 7 3

delavci – skupaj: raven 2 
(EPZ) 0 2 0 0 0 12 0 0 0

delavci – skupaj: raven 3, 
4, 5 (EPZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

delavci – skupaj: raven 6 
(EPZ) 12 30 17 17 12 220 8 11 13

delavci – skupaj: raven 7 
(EPZ) 450 922 812 327 451 1.250 255 802 349

delavci – skupaj: raven 8/1 
(EPZ) 12 29 17 15 12 69 8 11 13

delavci – skupaj: raven 8/2 
(EPZ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

delavci SKUPAJ (EPZ) 11 29 17 16 12 216 8 9 13

350 912 446 213 453 1.983 353 624 350
10 23 16 16 12 128 11 9 10

Delavci knjižnice 
po stopnji 
izobrazbe

skupno število ur izobraževanj vseh 
zaposlenih

število udeležencev izobraževanj

delavci – 
diplomirani 
bibliotekarji

delavci – 
diplomirani 
bibliotekarji z 
bibliot. izpitom: 

delavci – 
diplomirani 
priučeni 

bibliotekarji

delavci – priučeni 
knjižničarji

delavci – 
strokovni delavci 

skupaj

delavci – drugi

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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 ime el. vira ime konzorcija 
ali ustanove

število 
tiskanih 
naslovov

ime el. vira 
(drugo)

ime konzorcija ali 
ustanove (drugo)

število tiskanih 
naslovov (drugo)

Cerknica  IV. www.notranjci.si

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; 
GVIN.com (Bisnode) Bonitete; GVIN.com 

(Bisnode) Borza; GVIN.com (Bisnode) 
Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 

Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) 
GVIN register; GVIN.com (Bisnode) Hina 
news; GVIN.com (Bisnode) Kompass 

Slove

Domžale  II.

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov 
REGI; IUS‐INFO Izbrane uradne objave 
UROB; IUS‐INFO Judikati Upravnega 

sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati Višjih 
sodišč RS IESP; IUS‐INFO Judikati 

Vrhovnega sodišča RS SOVS; IUS‐INFO 
Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IUS‐

Grosuplje  III. 0

GVIN.com (Bisnode) Finančni podatki; 
GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 

GVIN.com (Bisnode) Kompass Slovenija; 
GVIN.com (Bisnode) Panožni monitor; 

GVIN.com (Bisnode) SeeNews; GVIN.com 

(Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) 

EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni 
akti; EURO IUS‐INFO EFTA; EURO IUS‐

INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 
Judikati; EURO IUS‐INFO Nacionalni 
ukrepi za izvajanje  direktiv; EURO 
IUS‐INFO Parlamentarna vprašanja; 

EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Prim

COSEC

Kamnik  III.

Digitalna knjižnica 
Kamnik; 

www.kamniskaveronik
a.net; Jenkret je biv…

EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni akti; 
EURO IUS‐INFO EFTA; EURO IUS‐INFO 
Eurovoc; EURO IUS‐INFO Judikati; EURO 
IUS‐INFO Nacionalni ukrepi za izvajanje 
 direktiv; EURO IUS‐INFO Parlamentarna 
vprašanja; EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Prim

Litija  IV. 0

EURO IUS‐INFO Primarna zakonodaja; 
EURO IUS‐INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 
Judikati; EURO IUS‐INFO Parlamentarna 
vprašanja; EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Primarna 

zakonodaja; EURO IUS‐INFO Pripravljalni 
dokumenti; EURO IUS‐INFO Register 

0 0

Ljubljana I.

Seznam novosti; Za vas 
smo prebrali; Beremo, 
se učimo, rastemo; 

Bralni krog; Megakviz; 
Moja naj knjiga; 

Priporočilni seznami; 
Ulica v preljubem 

Zalogu; Bežigrajski 
Sokoli; Botanični vrt v 
Ljubljani; Legendarni 
ljubljanski župan Ivan 
Hribar; Ljubljanska op

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; 
GVIN.com (Bisnode) Bonitete; GVIN.com 

(Bisnode) Borza; GVIN.com (Bisnode) 
Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 

Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) 
GVIN register; GVIN.com (Bisnode) Hina 
news; GVIN.com (Bisnode) Kompass 

Slove

Encyclopedia Britannica Online 
Academic Edition; Grove Dictionary 
of Art Online; Grove Music Online; 

Who is Who

COSEC; 
COSEC; 

COSEC; COSEC
0; 0; 0; 0

Berg Fashion 
Library

COSEC

Logatec  IV. 0

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov 
REGI; ; IUS‐INFO Izbrane uradne objave 
UROB; IUS‐INFO Judikati Upravnega 

sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati Višjih 
sodišč RS IESP; IUS‐INFO Judikati 

Vrhovnega sodišča RS SOVS; IUS‐INFO 
Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IU

0 0 0

Medvode IV. ‐

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; 
GVIN.com (Bisnode) Bonitete; GVIN.com 

(Bisnode) Borza; GVIN.com (Bisnode) 
Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 

Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) 
GVIN register; GVIN.com (Bisnode) Hina 
news; GVIN.com (Bisnode) Kompass 

Slove

Encyclopedia Britannica Online 
Academic Edition; Grove Music 
Online; Grove Dictionary of Art 

Online; Who is Who; IUS‐INFO IUS‐
INFO Register predpisov REGI; IUS‐
INFO Izbrane uradne objave UROB; 
IUS‐INFO Judikati Upravnega sodišča 

RS UPRS; IUS‐INFO Judikati

MKL

1; 1; 1; 1; 1; 1; 
1; 1; 1; 1; 1; 1; 
1; 1; 1; 1; 1; 1; 

1; 1

Vrhnika  III.

Vrhniško Gradišče 
skozi stoletja; Sprehod 
po vrhniški Stari cesti; 
Spomini na mladost v 
Gradišču; Cankarjeva 
spomenika na Vrhniki 

in v Ljubljani

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov 
REGI; IUS‐INFO Izbrane uradne objave 
UROB; IUS‐INFO Judikati Višjih sodišč RS 

IESP; IUS‐INFO Judikati Upravnega 
sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati 

Vrhovnega sodišča RS SOVS; IUS‐INFO 
Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IUS‐

KRAJ tip imena lastnih kreiranih 
podatkovnih zbirk

samostojno naročeni elektronski viri samostojno 
naročeni 

elektronski viri 
(drugo)

elektronski viri, naročeni v sodelovanju

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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ime el. Vira št. dostopov do 
servisa

št. vpogledov 
v vsebinske 

enote

ime (drugo) št. dostopov 
do servisa 
(drugo)

št. vpogledov v 
vsebinske enote 

(drugo)

ime št. dostopov 
do servisa

št. vpogledov 
v vsebinske 

enote

ime  (drugo) št. dostopov 
do servisa 
(drugo)

št. vpogledov v 
vsebinske enote 

(drugo)

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) Borza; 
GVIN.com (Bisnode) Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 
Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 
GVIN.com (Bisnode) Hina news; GVIN.com (Bisnode) 

Kompass Slove

www.notranjci.si

; IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov REGI; IUS‐
INFO Izbrane uradne objave UROB; IUS‐INFO Judikati 
Upravnega sodišča RS UPRS; IUS‐INFO Judikati Višjih 
sodišč RS IESP; IUS‐INFO Judikati Vrhovnega sodišča 
RS SOVS; IUS‐INFO Kazala Poročevalca DZ RS PORO; IU

0

GVIN.com (Bisnode) Finančni podatki; GVIN.com 

(Bisnode) GVIN register; GVIN.com (Bisnode) 
Kompass Slovenija; GVIN.com (Bisnode) Panožni 
monitor; GVIN.com (Bisnode) SeeNews; GVIN.com 

(Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com (Bisnode) 
Bonitete; GVIN.com (Bisnode) 

0 0 0

EURO IUS‐INFO Dopolnilni pravni akti; EURO IUS‐INFO 
EFTA; EURO IUS‐INFO Eurovoc; EURO IUS‐INFO 

Judikati; EURO IUS‐INFO Nacionalni ukrepi za izvajanje 
 direktiv; EURO IUS‐INFO Parlamentarna vprašanja; 
EURO IUS‐INFO Prečiščena zakonodaja; EURO IUS‐

INFO Prim

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0

Digitalna knjižnica 
Kamnik; 

www.kamniskaveronika.n
et; Jenkret je biv...

0; 0; 0 0; 0; 0

EURO IUS‐INFO Primarna zakonodaja; EURO IUS‐INFO 
Eurovoc; EURO IUS‐INFO Judikati; EURO IUS‐INFO 

Parlamentarna vprašanja; EURO IUS‐INFO Prečiščena 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Primarna zakonodaja; 
EURO IUS‐INFO Pripravljalni dokumenti; EURO IUS‐

INFO Register 

6; 299; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 52; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
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0; 0; 0; 0; 0

0 0 0

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 
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GVIN.com (Bisnode) Hina news; GVIN.com (Bisnode) 

Kompass Slove
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0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 

0; 0; 0

Seznam novosti; Za vas 
smo prebrali; Beremo, se 
učimo, rastemo; Bralni 
krog; Megakviz; Moja naj 

knjiga; Priporočilni 
seznami; Ulica v 
preljubem Zalogu; 
Bežigrajski Sokoli; 

Botanični vrt v Ljubljani; 
Legendarni ljubljanski 
župan Ivan Hribar; 
Ljubljanska op

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 672464

3813; 698; 43; 
50; 0; 0; 

29588; 337; 
307; 298; 429; 

323; 0; 
1660543

IUS‐INFO IUS‐INFO Register predpisov REGI 26 0 0 0

GVIN.com (Bisnode) Arhiv člankov; GVIN.com 

(Bisnode) Bonitete; GVIN.com (Bisnode) Borza; 
GVIN.com (Bisnode) Denar in trg; GVIN.com (Bisnode) 
Finančni podatki; GVIN.com (Bisnode) GVIN register; 
GVIN.com (Bisnode) Hina news; GVIN.com (Bisnode) 

Kompass Slove

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0

0; 0; 0; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 0

‐ 0 0

EURO IUS‐INFO Parlamentarna vprašanja; EURO IUS‐
INFO Prečiščena zakonodaja; EURO IUS‐INFO 

Pripravljalni dokumenti; EURO IUS‐INFO Register 
veljavne zakonodaje EU; EURO IUS‐INFO Sekundarna 
zakonodaja; EURO IUS‐INFO Uradni list ‐ serija C; 

EURO IUS‐INFO Zuna

Vrhniško Gradišče skozi 
stoletja; Sprehod po 
vrhniški Stari cesti; 

Spomini na mladost v 
Gradišču; Cankarjeva 

spomenika na Vrhniki in v 
Ljubljani

2204; 1809; 
498; 167

0

elektr. viri, dostopni na daljavo – samostojni nakupi elektr. viri, dostopni na daljavo – knjižnica jih sama kreira

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK
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ime zbirke št. zapisov v 
zbirki

prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2010)

z izvlečki in 
kazali: ime 
zbirke

z izvlečki in 
kazali: št. zapisov 

v zbirki

z izvlečki in kazali: 
prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2010)

ime zbirke št. zapisov v 
zbirki

prirast zapisov (št.) 
(1.1.–31.12.2010)

www.notranjc
i.si

62 62

Digitalna 
knjižnica 
Domžale

4.031 2.286 2.286 31

Domoznanska 
zbirka; 

Adamičeva 
knjižnica

934; 68 68; 181 0 0 0 0 0 0 0 0 256 256

Digitalna 
knjižnica 
Kamnik ‐ 

zbirka starih 
razglednic, 
Kamničan

1.102 0 1.102 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‐ 0 0 ‐ 0 0 ‐ 0 0 17.212 68 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

‐ 0 0 ‐ 0 0 ‐ 0 0 0 0 0 0

0 0 876 675

št. digitalnih 
dokumentov, ki jih je 
knjižnica pripravila 

za zbirko

št. digitaliziranih 
strani dokumentov 
za gradnjo lastnih 

zbirk

št. digitaliziranih 
strani dokumentov za 

gradnjo drugih 
elektronskih virov

št. digitalnih dokumentov, 
ki jih je knjižnica pripravila 
za druge elektronske vire

izgradnja lastnih podatkovnih zbirk – bibliografska zgradnja lastnih podatkovnih zbirk – s celimi besedil

Vir: Center za razvoj knjižnic, NUK



Priloga 5:  Analiza popisa IKT opremljenosti splošnih knjižnic na 
Osrednjeslovenskem območju v letu 2011 

 

  



Analiza popisa 

Osrednjeslovenskem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, december 2011 

IKT 2011 na 

območju 
 
 



 

A
 
 

1. Nam
Na  pod
Osrednje
spletne a
V popisu

‐ 
‐ s
‐ 
‐ 
‐ s

 

2. Ana
2.1. Vzd
Že  ob  n
potrebno
iztrošene
pomagaj
 
Preglednica

  

Lasten 
Zunanji
Oboje 
Sklenje

 
Iz Pregle
V   Mestn
druge ra
Standard
vsaki  sp
program
 

2.2. De
2.2.1. Št
Pravilnik
določa, d
in dosto
mesta  st
opravlja
uporabn
fotokopi
 
 

Analiza p

men popis
dlagi  progra
eslovenskem
ankete vsake
u smo zajeli n
Način  vzdrže
stanje in del
povezava do
programska 
strežniško ok

aliza popis
drževanje o
akupu  opre
o za pravilno
e  opreme.  K
jo pri vzdrže

a 1: Vzdrževanje I

kader 
i izvajalec 

na vzdrževal

ednice 1 je ra
ni knjižnici L
ačunalniške o
di za splošne
lošni  knjižni

mske opreme

lovne post
tevilo računa
k o pogojih  z
da  ima knjiž
p uporabnik
trokovnih  in
nje  vseh  n
nikom,  tiska
irne stroje us

popisa IK

sa 
ama  območ
m  območju iz
e knjižnice po
naslednje  sk
evanja IKT o
ež delovnih 
o interneta in
oprema in li
kolje knjižnic

sa 
opreme IK
me  IKT mor
o namestitev
Knjižnicam, 
vanju oprem

KT opreme 

na pogodba?

azvidno, da v
Ljubljana so 
opreme. 
e knjižnice (z
ici  zaposlen 
 na 40 osebn

taje za zap
alnikov in de
za  izvajanje 
nica tehničn
ov do gradiv
n  upravnih  d
nalog  knjižn
alnike  za  p
streznih form

KT 2011 n

čnih  knjižni
zvedli popis I
osebej. Izved
klope: 
preme v knji
postaj za zap
n stanje omre
cence, ter 
c. 

KT 
ramo  razmiš
v, pregled de
ki  nimajo  la

me zunanji izv

Ce
rk
ni
ca
 

D
om

ža
le

 

da 
  d

?  da  d

v večini knjižn
zaposleni tri

za obdobje o
1  strokovni

nih računalni

oslene in z
elež računaln
knjižnične d

no  in komuni
va in informa
delavcev,  te
ice,  telefon
potrebe  raču
matov in mik

1 

na Osred

c,  smo  v 
IKT opreme. 
den je bil me

ižnicah, 
poslene in za
ežne opreme

šljati,  kako  b
elovanja, ure
astnega  kadr
vajalci. 

D
om

ža
le
 

G
ro
su
pl
je
 

   

  da 
da   

da  da 

nic za oprem
ije  informati

od 1. maja 2
i  delavec  za
ikov. 

za uporabn
nika na tisoč
dejavnosti  ko
ikacijsko opr
acij knjižnice 
lekomunikac
ne  z  ločeni
unalniške  iz
krofilmske čit

 

dnjeslove

sodelovanj
Popis smo iz

ed marcem in

a uporabnike
e, 

bo  potekalo 
ditev dokum
ra  za  vzdrže

Ka
m
ni
k 

Li
tij
a 

   

da  da 
  da 
da  da 

mo IKT skrbijo
iki, ki skrbijo

005 do 30. a
a  razvoj  raču

nike 
 prebivalcev
ot  javne  služ
remo, ki om
(ustrezno op
cijsko  oprem
mi  številkam
zposoje  gra
talnike, avdio

enskem o

u  s  splošn
zvedli s pogo
n novembrom

e,  

njeno  vzdrž
mentacije in s
evanje  inform

Lj
ub

lja
na

 

Lo
ga
te
c 

da   

da  da
da   

da  da

o večinoma z
o za več kot 

aprila 2015) 
unalniške m

v 
žbe UL RS,  š
ogoča stroko
premljene ra
mo,  ki mora 
mi  za  posr
adiva  in  po
o in video op

območju

nimi  knjižni
ovorom in izp
m 2011. 

ževanje.  Pos
skrb za poso
macijske  teh

M
ed

vo
de

 
 

a  da 
 

a  da 

zunanji izvaja
500 računal

predpisujejo
mreže,  komu

št. 73/03  v 1
ovno delo za
ačunalnike za
zagotavljati

redovanje  in
otrebe  upo
premo itd.)  

u 

cami  na 
polnitvijo 

skrbeti  je 
dabljanje 
hnologije, 

Vr
hn

ik
a 

 

 
da 
da 

alci.  
nikov ter 

o, da je v 
nikacij  in 

16.  členu 
aposlenih 
a delovna 
i  hkratno 
nformacij 
rabnikov, 



 

Preglednica

Računa
Računa
Skupaj 

 
Razmerj
uporabn
računaln
(pregled
 
Preglednica

 
Cerknica
Domžal
Grosupl
Kamnik 
Litija  
Ljubljan
Logatec
Medvod
Vrhnika

Grafikon 1: 

 
Pravilnik
določa  0
splošne k
knjižničn
prebivalc
 
Iz  podat
prebivalc
knjižnic (
Kljub spo
računaln
 
2.2.2. St
Informac
zastarev
že skora
več. Pom
računaln
zagotavl

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20

a 2: Skupno števil

alniki za zapo
alniki za upo

e  med  šte
nikov  je 46  : 
niki  da    izra
nica 3 in gra

a 3: Delež računal

šte
a  
e  
lje  
  

na 
c  
de 
a  

Delež računalnik

k o pogojih  z
0,25  računa
knjižnice (za 
nih  prostoro
cev 1 mesto,

tkov  je  razv
cev, vendar 
(Vrhnika, Ka
odbudnim p
nikov. 

tarost računa
cijska  tehno
vanju podvrž
aj 60 % račun
memben je tu
nikov  je pet 
jajo več opti

0
0
0
0
0
0
0

o računalnikov v 

oslene 
rabnike 

evilom  raču
54  (pregled
ačunan  dele
fikon 1). 

lnika na tisoč pre

evilo prebivalc
16.701 
55.609 
38.528 
34.530 
20.309 
331.605 
13.234 
15.542 
23.856 

ka na tisoč prebiv

za  izvajanje 
lniškega  de
obdobje od 
v  glede  dos
, opremljeno

vidno,  da  sa
vse knjižnic
mnik in Med
podatkom pa

alniške stroj
ologija  je  po
ena tudi rač
nalnikov v sp
udi podatke,
let, kar pom
imalnega del

knjižnicah na Os

nalnikov,  n
dnica 2), ven
ež  računalni

bivalcev 

cev  št. rač

alcev 

knjižnične d
lovnega  me
1. maja 200
stopa  do  inf
o z računalni

mo  v  Knjižn
 dosegajo m
dvode), ki zag
a  je seveda p

ne in progra
odvržena  hit
čunalnika str
plošnih knjiž
, da le 13 % r
meni, da  so 
lovanja.  

2 

rednjeslovenskem

amenjenih 
ndar nam pra
ika  na  tisoč

čunalnikov za
16
46
27
19
15
246
15
9
9

dejavnosti  ko
sta  za  upor
05 do 30. apr
formacij  pred
kom z intern

nici  Logatec
minimalni no
gotavljajo m
potrebno pr

amske oprem
trim  tehnolo
rojna  in prog
žnicah na Os
računalnikov
računalniki 

m območju 

342 
402 
744 

zaposlenim 
avo   sliko o 
č  prebivalce

a uporabnike

ot  javne  služ
rabnike  na 
rila 2015) pa 
dpisujejo,  da
netno poveza

lahko  zago
ormativ  iz Pr
anj kot 0,60 
ri  tem upošt

me 
oškim  sprem
gramska opre
srednjeslove
v ni starejših 
po petih  let

in  računa
ustrezni opr
v  t.j.  poten

računalni

žbe UL RS,  š
1.000  prebiv
za vse adap
a mora  imet
avo in možno

tavljajo  en 
avilnika. Klju
računalnika
evati predvs

membam,  po
ema.   Grafik
nskem obmo
od dveh let.
tih  že popoln

Delež
prebi

lnikom,  nam
remljenosti 
ncialnih  upo

ka/1000 preb
0,96 
0,83 
0,70 
0,55 
0,74 
0,74 
1,13 
0,58 
0,38 

št. 73/03  v 1
valcev,  Stan
ptacije in nov
ti  knjižnica 
ostjo tiskanja

računalnik 
ub  temu  je k
 na tisoč pre
sem starost 

osledično  je 
kon 2 prikazu
očju starih p
. Amortizacij
noma  iztroš

ž računalnika 
ivalcev

menjenih 
knjižnic z 
orabnikov 

bivalcev

 

15.  členu 
ndardi  za 
vogradnje 
na  1.000 
a. 

na  1.000 
kar nekaj 
ebivalcev. 
tovrstnih 

hitremu 
uje, da  je 
pet  let ali 
jska doba 
eni  in ne 

na tisoč



3 
 

 
Grafikon 3: Starost računalnikov 
 

Če  si ogledamo opremljenost  računalnikov ugotovimo, da  je  kar 70 %  računalnikov opremljenih  z 
operacijskim sistemom Windows XP, 30 % pa z Windows 7 (grafikon 3).  Iz odgovorov knjižnic je moč 
sklepati, da so s slednjim operacijskim sistemom opremljeni računalniki, ki so bili kupljeni v zadnjih 
dveh  letih,  ter  7  %  starejših  računalnikov,  ki  so  performančno  še  sposobni  delovati  v  okolju 
Windowsov  7.  Opozoriti  je  potrebno,  da  je  pri  starejših  računalnikih,  ki  so  opremljeni  s  tem 
operacijskim  sistemom,  pogosto  prisotna  onemogočitev  določenih  procesorsko  zahtevnejših 
segmentov  sistema  (npr. grafični vmesnik Aero),  kar pomeni, da ne morejo v popolnosti  izkoristiti 
vseh prednosti novejšega sistema.  

 
Grafikon 4: Nameščen operacijski sistem 
 

Nobena  knjižnica  (z  izjemo  Litije  in  Grosuplja)  nima  več  računalniških  terminalov,  saj  je  skrbnik 
sistema  COBISS  že  pred  časom  onemogočil  delo  v  segmentih  bibliografskih  sistemov  in  servisov 
COBISS zgolj v terminalskem okolju. Zanimivo pa je dejstvo, da na svojih računalnikih nobena  izmed 
knjižnic nima naloženih odprtokodnih operacijskih sistemov. 
 
Knjižnice regije so s sistemsko programsko  in strojno opremo zadovoljivo opremljene, saj  imajo vse 
usmerjevalnike  oz.  routerje,  urejeno  brezprekinitveno  napajanje  (UPS),  povezavo  do  interneta  pa 
zagotovljeno preko Arnesa, SiOL/Telekoma ali Amisa. Žal je dostop še vedno omogočen le preko ADSL 
oz. VDSL povezav, optično povezavo  ima  le  ljubljanska knjižnica. Vse knjižnice nudijo  tudi brezžični 
dostop do spleta za uporabnike. 
 
Večina knjižnica  ima  lastni spletni strežnik, kakor  tudi strežnik za arhiviranje podatkov. Opozoriti  je 
potrebno,  da  samo  strežniško  mesto  še  ne  pomeni  tudi  ustreznega  varovanja  pred  izgubo  in 
povrnitev  izgubljenih  podatkov,  kar  imajo  deloma  ustrezno  urejeno  le  ljubljanska,  domžalska  in 
grosupeljska  knjižnica.  Slednje  imajo  tudi  vzpostavljeno  interno  spletno  stran  za  potrebe  notranje 
komunikacije. 
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3. Zaključek 
Pri  popisu  stanja  IKT  v  knjižnicah  na  Osrednjeslovenskem  območju  smo  ugotovili,  da  se  tudi 
računalniki v naših knjižnicah starajo. Situacija  je precej alarmantna, saj  je skoraj 60 % računalnikov 
starih pet let ali več. Kar 70 % računalnikov ima nameščen operacijski sistem Windows XP, zanimivo 
pa  je  dejstvo,  da  se  nobena  izmed  knjižnic  ni  odločila  za  odprtokodne  rešitve.  Razlog  je  najbrž  v 
manjšem  številu  razpoložljivih  strokovnjakov  v  Sloveniji,  ki  imajo  ustrezna  znanja  za  delo  v 
odprtokodnih programskih okoljih, ter posledično cenovno višje postavke njihovih storitev. Problem 
stroškov vzdrževanja računalniških sistemov v knjižnicah območja je še toliko bolj pereč, saj imajo vse 
knjižnice sklenjene vzdrževalne pogodbe z zunanjimi izvajalci, le ena izmed knjižnic pa ima tudi delno 
ustrezno usposobljene kadre.  
V prihodnjih  letih  se bo potrebno usmeriti v možnosti posodobitve predvsem  računalniške  strojne 
opreme,  kakor  tudi  rešitve  glede  možnosti  zaposlovanja  ustrezno  usposobljenega  kadra  v  naših 
knjižnicah. 
Ob  koncu  še  opomba:  vprašalnik  ni  zajel  tudi  podatkov  o  obsegu  odpisa  IKT  opreme,  kar  bi  bilo 
potrebno  vključiti  v  prihodne  popise,  saj  bi  nam  podatek  podal  razmerje med  odpisano  in  novo 
pridobljeno opremo. 
 
 

Miha Žitko, informatik 
Aleš Klemen, koordinator območnosti 

Mestna knjižnica Ljubljana 
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Priloga 7:  Priročnik storitev za uporabnike s posebnimi potrebami v 
elektronskem okolju 
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Priročnik  storitev  za  uporabnike  s  posebnimi  potrebami  v  elektronskem  okolju  je  projekt 
programa  izvajanja  posebnih  nalog  osrednje  območne  knjižnice  za  leto  2011.  Namen 
priročnika  je  bil  pripraviti  pregled  primerov  dobre  prakse,  vendar  smo  ugotovili,  da  se 
uvajanje  posebnih  dejavnosti  za  tovrstne  uporabnike  precej  počasi  uveljavlja  že  v  obliki 
storitev v prostorih knjižnic,  toliko manj pa  je  le‐teh v elektronskem okolju. Storitve, ki  jih 
knjižnice nudijo svojim uporabnikom s posebnimi potrebami so večinoma podprte z licenčno 
programsko opremo, ki je trenutno za tako široko mrežo knjižnic, kot je prisotna v Sloveniji, 
stroškovno zelo neugodna. Kljub temu je bilo že nekaj primerov uvajanja tovrstnih storitev v 
knjižnicah, glavni poudarki pa so na zagotavljanju olajšanja dostopa do digitaliziranih vsebin 
in repozitorijev (Kirkpatrick  in Morgan, 2001, Vaccarella, 2001, Eggett, 2002, McHale, 2007, 
Kodrič ‐ Dačić et al., 2010). 
 
Iz  omenjenih  razlogov  smo  se  osredotočili  na  pregled  prilagoditev  storitev  in  dostopa  do 
vsebin v elektronski obliki, ki so sicer namenjeni najširšemu krogu uporabnikov.  
Temelj  priročnika  so  Smernice  za  dostopnost  spletnih  vsebin  (Web  Content  Accessibility 
Guidelines),  ki  jih  je  za  potrebe  standardiziranja  dostopnosti  vsebin  v  elektronski  obliki, 
dostopnih preko svetovnega omrežja, pripravil Konzorcij W3C. World Wide Web Consortium 
(W3C)  je mednarodni  inštitut,  kjer  zaposleni  v  sodelovanju  s  strokovno  javnostjo  razvijajo 
standarde za svetovni splet (WWW).  
 
V  splošnih  knjižnicah  so  storitve  in  dejavnosti  namenjene  vsem  skupinam  prebivalstva. 
Težave  se  lahko  pojavljajo  pri  uporabnikih,  ki  za  koriščenje  storitev  in  dejavnosti  knjižnic 
potrebujejo  dodatno  pomoč,  prilagoditev  njihove  uporabe  ali  posebne  pripomočke.  V 
nadaljevanju bomo to skupino definirali kot uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnice so 
že  pridobile  znanja  za  komunikacijo  z  različnimi  ciljnimi  skupinami  ali  uvedle  storitve  in 
pripomočke,  ki  olajšujejo  uporabo  knjižničnih  storitev.  Ponudba  tovrstnih  storitev  v 
elektronskem oz. virtualnem okolju pa  je v slovenskih splošnih knjižnicah, predvsem zaradi 
finančnih razlogov, okrnjena. V tem dokumentu navajamo nekatere rešitve, ki lahko olajšajo 
delo  z uporabniki  s posebnimi potrebami  in  jim približajo bogastvo  storitev, ki  se  jih  sicer 
lahko poslužujejo vsi ostali knjižnični uporabniki. 
 
Opozoriti  je potrebno, da  so najpogostejši uporabniki  s posebnimi potrebami v  slovenskih 
splošnih  knjižnicah  starejši,  ki  jih  kot  specifične  starostne  pogosto  prizadenejo  težave 
senzorne in motorične narave. 

1  UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI 
V  priročniku  so  najprej opredeljene  ciljne  skupine,  za  katere  v  tem  dokumentu  navajamo 
nabor storitev, ki jih lahko slovenske splošne knjižnice ponudijo v elektronski obliki. 

1.1  GLUHI IN NAGLUŠNI 
Gluhi ali naglušni uporabniki  imajo okvare,  ki  zajemajo uho, njegove  strukture  in  funkcije, 
povezane z njim. 
  
Naglušen  uporabnik  ima  resne  težave  pri  poslušanju  govora  ter  pri  govorni  komunikaciji. 
Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomočjo govora. 
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Pri uporabniku z lažjo izgubo sluha sta lahko prizadeta sporazumevanje in poslušanje govora. 
Prisotne  so  lahko  tudi  druge  vrste  prizadetosti  poslušanja,  uporabnik  pa  je  oviran  tudi  v 
orientaciji.  Uporabnika  s  težjimi  oblikami  naglušnosti  lahko  hkrati  ovirajo  prizadetost 
vedénja, pridobivanja  znanja  in prilagajanja vedénja okoliščinam. Uporabnik  s  težjo  izgubo 
sluha je oviran v orientaciji, pri vključevanju v družbo in pri telesni neodvisnosti. 
 
Gluh uporabnik ima najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje zvoka ne koristi.  
Glede na gluhoto se razlikuje: 
● Uporabnike z najtežjo izgubo sluha: uporabnik z najtežjo izgubo sluha ni sposoben slišati 

in razumeti govora, tudi če je ojačen. Uporabnik ne more v celoti sprejemati govora niti 
s slušnim aparatom. Pri njem so prisotne prizadetost sporazumevanja,  razumevanja  in 
poslušanja  govora  ter  druge  vrste  prizadetosti  poslušanja.  Pogosta  je  istočasna 
prizadetost vedénja, orientacije v  času  in prostoru, prilagajanja vedénja okoliščinam  in 
pridobivanja  znanja.  Uporabnik  je  oviran  v  orientaciji,  telesni  neodvisnosti  in  pri 
vključevanju v družbo. 

● Uporabnike s popolno  izgubo sluha: uporabnik s popolno  izgubo sluha ne  loči niti dveh 
jakosti zvoka, niti dveh frekvenc, tako poleg zgoraj omenjenih težav ni sposoben slišati 
ali  razumeti  govora,  tudi  če  je  ojačen.  Uporabnik  ne more  sprejemati  govora  niti  s 
slušnim aparatom.  
 

Gluhi in naglušni uporabniki se pri uporabi knjižnice soočajo z raznovrstnimi težavami ‐ ker je 
njihova  posebna  potreba  nevidna,  lahko  nastanejo  težave  pri  vzpostavitvi  stika  z 
bibliotekarjem, prav tako pa se lahko zgodi, da v primeru požara gluh uporabnik ne bo opazil 
požarnega  alarma,  bibliotekar  pa  ne  bo  vedel,  da  ima  v  knjižnici  uporabnika,  ki  ga  je 
potrebno opozoriti na evakuacijo.  
 
Težave predstavlja  tudi uporaba  jezika,  saj gluhi  in naglušni uporabniki za  sporazumevanje 
velikokrat  uporabljajo  znakovni  jezik,  ki  se  od  slovenskega  v  marsičem  razlikuje  (npr.  v 
strukturi  in besednem zakladu), zato bodo takšnemu uporabniku kompleksni  in dolgi stavki 
povzročali  težave  pri  razumevanju,  pa  naj  bodo  izgovorjeni  ali  napisani.  Tako  so  jim 
nedostopna tudi zvočna večpredstavna gradiva. Za gluhe osebe je tolmač edini nezamenljivi 
člen  pri  učenju  in  komunikaciji  s  slišečimi,  saj  jim  je  brez  njihove  pomoči  komunikacija 
praktično onemogočena (Starman, 2011).  
 
Opozoriti  je  potrebno  tudi  na  dejstvo,  na  katerega  sta  opozorili  raziskavi,  ki  ju  je  Zveza 
društev gluhih  in naglušnih Slovenije  izvedla v  letih 2005  in 2009 ‐ da  je pri obeh skupinah, 
tako pri gluhih, kot pri naglušnih, najbolj  zastopana  skupina  starejših nad 60  let, glede na 
izobrazbeno raven pa so oboji slabo  izobraženi, predvsem zaradi vsakodnevnih ovir (Flegar, 
Šinko in Klemen, 2011). 

1.2  SLEPI IN SLABOVIDNI 
Slepi ali slabovidni uporabniki  imajo okvare, ki zajemajo oko, njegovo strukturo  in  funkcije, 
povezane z njim. 
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Med vidne omejitve sodi širok spekter omejenih sposobnosti, od slabovidnosti do slepote, na 
primer  kratkovidnost,  daljnovidnost,  barvna  slepota  in  tunelski  vid.  Ljudje  s  tovrstnimi 
omejitvami so sposobni omejene zaznave teksta  in slik na zaslonu, kakor tudi koordiniranih 
očesno‐motoričnih gibov, kot je na primer izbiranje in potrjevanje spletnih povezav z miško. 
V primeru popolne  slepote  lahko vsebino besedila  spletne  strani  sprejemajo  le,  če  je  le‐ta 
prevedena v slušne ali čutne dražljaje (Smolnikar, 2008a).  
 
Izhodišča za delo s slepimi in slabovidnimi uporabniki v splošnih knjižnicah, ki so jih pripravili 
v Mariborski knjižnici v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj (Smernice za kompetenčne 
centre ‐ delovno gradivo, 2011) opredeljujejo slepe in slabovidne potencialne uporabnike: 
1. skupina: uporabniki, ki imajo takšno stopnjo okvare vida, kot jo določa definicija slepote 

in  slabovidnosti  za  Republiko  Slovenijo  in  jim  je  iz  tega  naslova  priznana  določena 
stopnja  invalidnosti. Ti uporabniki za branje potrebujejo različne, njihovi stopnji okvare 
prilagojene bralne pripomočke.  

2. skupina:  uporabniki,  ki  imajo  dioptrijo  in  slabše  vidijo  (starostniki,  pa  tudi  preostala 
populacija). Ti uporabniki  za branje ne potrebujejo posebnih pripomočkov,  vendar pri 
branju raje posegajo po knjigah, ki  jih  lažje berejo  in pri katerih se oči pri branju manj 
utrudijo (glede na velikost in obliko črk, razdaljo med vrsticami, barvne podlage, itd.). 
 

Za  slepe  in  slabovidne  uporabnike  je  branje  s  standardnega  računalniškega  zaslona  težko 
oziroma praktično nemogoče brez uporabe  različnih prilagoditev  in pripomočkov, ki  lajšajo 
uporabo  vseh  elektronskih  pripomočkov.  Med  tovrstnimi  pripomočki  lahko  najdemo: 
elektronske  lupe,  matematične  prenosne  kalkulatorje  z  govorno  sintezo  in  programsko 
opremo  za  povečavo  (ki  se  z  razvojem mobilne  telefonije  uporablja  tudi  za  povečevanje 
zaslonov  na  mobilnih  telefonih).  Brajevi  pisalni  stroji  se  počasi  umikajo  osebnim  in 
prenosnim  računalnikom  s  čitalci  zaslonov,  avtomatskim  čitalnikom  tiskanih  besedil  ter 
elektronskim beležnicam in organizatorjem, ki so opremljeni z brajevimi celicami in govorno 
indikacijo. Na trgu so že dostopni tudi brajevi tiskalniki, ki namesto brizganja črnila na papir 
tiskajo  kombinacijo  izbočenih  pik  brajeve  pisave,  ter  programska  oprema,  ki  navadna 
besedila in grafične slike prevaja v brajico. 

Med  slepimi,  slabovidnimi,  gluhimi  in naglušnimi pa  so uporabniki  vseh  starostnih  skupin, 
mladi,  odrasli  in  starejši  odrasli,  kar  je  potrebno  upoštevati  pri  načrtovanju  knjižničnih 
storitev. 

1.3  UPORABNIKI Z MOTORIČNIMI TEŽAVAMI  
Motorične  omejitve  so  lahko  posledica  cerebralne  paralize,  kapi,  artritisa,  Parkinsonove 
bolezni  ter  drugih  poškodb  in  bolezni.  Uporabniki  z  omejeno  kontrolo  nad  svojimi 
motoričnimi  funkcijami  imajo  težave  oziroma  so  lahko  nezmožni  uporabljati  miško  ali 
standardno  tipkovnico, ne zmorejo hkratnega pritiska na dve ali več  tipk,  le s  težavo  lahko 
natančno  postavijo  kurzor  miške  na  spletno  povezavo  in  jo  potem  tudi  potrdijo.  Velja 
omeniti, da so  tudi uporabniki, ki  lahko uporabljajo zgolj eno roko, pri uporabi standardne 
računalniške  tipkovnice  že močno  omejeni,  saj  ne  zmorejo  hkratnega,  nam  vsakdanjega 
pritiska na več kot eno tipko (Smolnikar, 2008a). 
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Ljudje z omejeno mobilnostjo predstavljajo več kot 40 % prebivalstva Evropske unije (Invalidi 
...,  2007).  Pri  uporabnikih  z  motoričnimi  težavami  se  pojavlja  največ  težav  pri  vnosu 
informacije; težave so zelo različne in se razlikujejo od posameznika do posameznika, zato se 
jim  na  tem  mestu  ne  bom  posvečala  v  večji  meri,  ampak  bomo  podali  zgolj  nekatere 
ponazoritve.  
 
V nekaterih primerih je dovolj že prilagoditev klasične tipkovnice, pri drugih pa so potrebne 
alternativne možnosti vnosa. Nekateri uporabniki  lahko uporabljajo klasično  tipkovnico, pri 
čemer pa lahko tipkajo le z eno roko, enim ali dvema prstoma ali z uporabo paličice za usta. 
Zelo pogosta težava pri tovrstnih uporabnikih je zahteva po hkratnem pritisku na več kot eno 
tipko  –  določeni  programski  pripomočki  omogočajo  poljubno  nastavljanje  tipkovnice,  kjer 
lahko uporabniki nastavljajo nove pomene in ukaze posameznim tipkam.  
 
V primerih,  ko  tovrsten  vnos  informacij ni mogoč,  v  kategorijo  alternativ  sodijo  zaslonske 
tipkovnice  v  kombinaciji  z  zasloni  na  dotik,  ki  jih  posamezniki  sprožajo  z miško,  igralnimi 
palicami  ali  vnosnimi  tablicami. V posebej hudih primerih motoričnih omejitev  je mogoča 
tudi uporaba programske opreme za govorni vnos ukazov (Smolnikar, 2008b). 

1.4  KOGNITIVNE IN JEZIKOVNE OMEJITVE  
Med  tovrstne omejitve  sodijo  težave  s  kratkoročnim  spominom  in  težave  s  koncentracijo. 
Uporabniki se  lahko zelo hitro zmedejo, kar  jim otežuje sledenje navigaciji  in  izpolnjevanju 
nalog na spletni strani (Smolnikar, 2008a). 
 
Motnje  se  kažejo  tudi  v  razumevanju  govora  in  govorno‐jezikovnem  izražanju, od blagega 
zaostajanja  do  nerazvitosti.  Specifične  motnje  na  področju  razumevanja,  strukturiranja, 
procesiranja  in  izražanja  se  kažejo  tudi  v  neskladju  med  besednimi  in  nebesednimi 
sposobnostmi. Sekundarno se motnje v govorno‐jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na 
področju branja  in pisanja  ter pri učenju v celoti. Funkcionalno  znanje branja  in pisanja  je 
lahko prizadeto v  razponu od blagega zaostajanja do  funkcionalne nepismenosti  (Starman, 
2011). 

1.5   DRUGE OMEJITVE  
Disleksija  je  notranje  (nevrofiziološko)  pogojena  bralno‐zapisovalna  težava  in  izvira  iz 
razvojnih  posebnosti  ali  iz  posebnosti  delovanja  osrednjega  živčevja.  Sodobna  literatura 
navaja  številne  dokaze  o  genetični  nagnjenosti  (predispoziciji)  za  nastanek  disleksije. 
Disleksija je razširjena po vsem svetu ne glede na kulturo ali jezik. V Sloveniji ima približno 7 
%  prebivalstva  težave  z  disleksijo  (t.j.  150.000)  (Smernice  za  delo  kompetenčnih  centrov: 
zbirka lažje berljivega gradiva za dislektike v splošnih knjižnicah, 2011).  
Disleksija je ena od najbolj raziskanih motenj v skupini specifičnih učnih težav. Zanje velja, da 
se razprostirajo na kontinuumu od lažjih in zmernih do izrazitih ter od kratkotrajnih do tistih, 
ki  trajajo  vse  življenje.  Vsem  specifičnim  učnim  težavam  so  skupne  določene  značilnosti, 
kažejo se z zaostankom v zgodnjem razvoju ali v  izrazitih težavah na katerem koli področju, 
kot  so:  pozornost,  pomnjenje,  mišljenje,  koordinacija,  komunikacija,  branje,  pisanje, 
pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje.  
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Pri  nekaterih  osebah,  na  primer  bolnikih  z  epilepsijo  ali  podobnimi  motnjami,  lahko 
zaporedje  bleščečih  dražljajev  ali  posebno  zaporedje  zvokov  (animacije  in  »bannerji«) 
povzroči  celo  epileptični  napad.  Zelo  moteča  postajajo  vse  bolj  uporabljana  reklamna 
sporočila, ki  se ob prehodu  z miško nenapovedano  in moteče  razvijejo  čez večino vidnega 
polja  spletne  strani,  prav  tako  pa  jo  moramo  vsakič  znova  zapirati.  Tovrstni  elementi 
povzročajo  preglavice  in  slabo  voljo  že  nam,  ''običajnim''  uporabnikom,  kaj  šele  ostalim, 
kakorkoli oviranim uporabnikom spletnih storitev (Smolnikar, 2008a). 
 
Dolgotrajno bolni uporabniki so uporabniki z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 
boleznimi, ki  jih ovirajo pri delu. Dolgotrajna bolezen  je vsaka, ki ne  izzveni v treh mesecih. 
Med dolgotrajne bolezni sodijo kardiološke, endokrinološke, gastroenteorološke, lergološke, 
revmatološke,  nefrološke,  pulmološke,  onkološke,  hematološke,  dermatološke  bolezni, 
psihiatrične in nevrološke bolezni (npr. epilepsija), avtoimune motnje in motnje hranjenja. 
 
Uporabnikom  s  kroničnimi motnjami  naj  knjižnica  dovoli  daljši  rok  uporabe  izposojenega 
gradiva,  saj ga  zaradi poslabšanja  stanja morda ne bo uspel  vrniti pravočasno. Ponudi  jim 
lahko tudi storitve na daljavo oziroma na domu (Starman, 2011). 

1.6  STAREJŠI 
Posebno  je  potrebno  omeniti  tudi  starejše  uporabnike,  saj  so  z  daljšanjem  delovne  in 
življenjske  dobe  tudi  starejši  vedno  dlje  aktiven  del  skupnosti,  ki  se  danes  bliskovito 
spreminja. Predvsem fizične ovire, ki so vedno pogostejše v t.i. tretjem življenjskem obdobju 
otežujejo učinkovito rabo celotnega obsega storitev knjižnic. Tako je pri starejših uporabnikih 
potrebno upoštevati predvsem  kombinacijo možnih, pred  tem  že omenjenih,  sklopov ovir 
(slabšanje vida, sluha, motorične in kognitivne težave), pri storitvah v elektronskem okolju pa 
je poleg naštetega potrebno upoštevati  tudi odtujenost  tehnološkemu napredku  in  včasih 
celo  odpor  do  njega.  Zato  je  pri  delu  s  starejšimi  uporabniki  in  zagotavljanju  knjižničnih 
servisov  in  storitev  v  elektronskem  okolju  potrebno  računati  tudi  na  potrebo  po  ustrezni 
vključitvi te skupine uporabnikov v digitalno dobo.  
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2  KAKO LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI UPORABLJAJO IN DOSTOPAJO 
DO SPLETNIH IN ELEKTRONSKIH VSEBIN?  

 
Pregled  načel,  ki  so  jih  pripravili  pri  Konzorciju W3C,  je  v  svojem  diplomskem  delu  zajela 
Aleksandra Radojc (2010), zato jih v nadaljevanju povzemamo po omenjenem delu. 
 
Podatki raziskave Statističnega urada RS kažejo, da je bilo leta 2011 med anketiranimi 27.643 
rednimi  uporabniki  spleta,  starimi med  65  in  74  let,  skoraj  50  %  takih,  ki  do  interneta 
dostopajo  skoraj  vsak  dan  ali  pa  vsaj  enkrat  na  teden.  Dobrih  70  %  jih  dostopa  do 
elektronske  pošte,  išče  informacije  o  blagu  in  storitvah,  bere  spletne  časopise  ter  revije, 
slaba polovica  išče  storitve v povezavi  s potovanji. Dobrih 70 %  starejših uporabnikov  išče 
informacije,  povezane  z  zdravjem,  dobra  petina  uporablja  storitve  e‐bančništva,  ter 
pridobiva  informacije  o  izobraževanju.  Dobri  dve  tretjini  starejših  internet  uporablja  za 
komuniciranje, spletne strani e‐uprave pa je obiskala dobra polovica vprašanih (Uporaba IKT 
…, 2011).  
 
Sodelavci Konzorcija W3C  so  v okviru projekta Web Accessibility  Iniciative  (WAI)  temeljito 
prečesali  že  obstoječe  raziskave  in  študije  o  izzivih,  s  katerimi  se  soočajo  uporabniki  pri 
uporabi spleta  in vsebin dostopnih v elektronski obliki, še posebej pa so se osredotočili na 
spletno oblikovanje, ki bi  izboljšalo njihove možnosti pri uporabi spleta  in spletnih storitev. 
Prišli so do naslednjih zaključkov:  
● na  spletnih  straneh  se  pojavlja  preveč  multimedijskih  in  besedilnih  vsebin,  kar 

uporabnikom otežuje koncentracijo na pomembnejše informacije,  
● reklamna sporočila in razna premikanja uporabnika zmotijo pri branju vsebine,  
● problematične so tudi različne postavitve (izgled) strani in oblike navigacije, 
● interakcija med posameznimi stranmi. 
 
Namen Smernic za dostopnost spletnih vsebin (WCAG), pripravljenih v okviru projekta WAI, 
je  bil  priprava  osnovnih  standardov  in  pravil,  ki  bi  omogočala  boljšo  dostopnost  spletnih 
vsebin za ljudi s posebnimi potrebami. Pojem spletnih vsebin, ki izhaja iz tovrstnih smernic se 
lahko  seveda  lahko  razširi  tudi  na  kakršne  koli  informacije,  dostopne  v  elektronski  obliki, 
kakor tudi na spletne aplikacije, vključno z besedilom, slikami, formularji, zvočnimi in drugimi 
multimedijskimi dokumenti. 
 
Priporočila  trenutno  predlaganih  WCAG  smernic  so  organizirana  na  podlagi  štirih  načel 
spletne  dostopnosti:  zaznavanje,  delovanje,  razumevanje  in  robustnost.  V  nadaljevanju 
bomo predstavili zgolj povzetke in najpogostejše rešitve ‐ podrobnejše (tehnične) rešitve so 
predstavljene v dokumentih How to Meet WCAG 2.0 in Developing Websites for Older People 
(How  People  with...,  2009).  Oba  dokumenta  predstavljata  nabor  težav,  ki  jih  imajo  pri 
uporabi  informacijske  tehnologije  ne  le  starejši,  pač  pa  večina  uporabnikov  s  posebnimi 
potrebami.  
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2.1  PRVO NAČELO: ZAZNAVANJE  
Informacije  in sestavni deli uporabniškega vmesnika morajo biti uporabnikom predstavljeni 
tako,  da  jih  ti  lahko  zaznajo.  To  pomeni,  da moramo  uporabnikom  zagotoviti  besedilne 
alternative  za  vso  nebesedilno  vsebino  in  poskrbeti  za  alternative  časovno  vezanih 
predstavnosti. Vsebino moramo oblikovati  tako, da  je vidna v  različnih oblikah brez  izgube 
informacij ali strukture, ločiti moramo vsebino ozadja, da uporabnik brez težav lahko vidi in 
sliši vsebino v ospredju (How People with ..., 2009). 
 
2.1.1  Velikost besedila  
Veliko  starejših  oseb  zaradi  slabšega  vida  potrebuje  večji  tekst  od  običajnega,  torej  je 
potrebno poskrbeti tudi za povečevanje teksta v obrazcih.  
WCAG 2.0 kriterij pravi, da mora sistem omogočati, da se besedilo brez podporne tehnologije 
poveča do 200 % brez izgube vsebine in funkcionalnosti.  
Kako  to  dosežemo:  z  uporabo  relativnih  velikosti  pisav  (odstotki  ali  emi1),  že  v  osnovi  je 
potrebno omogočiti velike tipe pisav, izogibati se je potrebno besedilom v rastrskih slikah, v 
sami računalniški aplikaciji pa je potrebno zagotoviti kontrolnike, s katerimi lahko uporabnik 
sam  spreminja  velikost besedila do 200 %  (običajno  ikona  s  črko  T  ali A na  vrhu  strani,  s 
katero lahko ob pritisku povečujemo ali zmanjšujemo velikost besedila).  
 
2.1.2  Slog in postavitev besedila  
Slog  in  vizualna  predstavitev  vplivata  na  enostavnost  ali  težavnost  pri  branju  vsebin 
uporabnikov, ki se soočajo s pešanjem vida.  
WCAG 2.0 kriterij vključuje zahteve glede sloga besedila, poravnave, razmika med vrsticami, 
dolžine vrstice in horizontalnega pomikanja.  
Na kaj moramo biti pozorni: na  izogibanje  celostranski  in  sredinski poravnavi, na uporabo 
lahko berljivih fontov, na uporabo velikih in malih črk skladno s slovnico jezika, na izogibanje 
večjih  količin  besedila  v  poševni  pisavi,  izogibamo  se  pretirani  uporabi  različnih  stilov  na 
trenutnem  zaslonskem prikazu  in podstraneh,  zagotoviti  je potrebno dovolj prostora med 
vrsticami in na strani omogočiti ikono, ki poveča razmik med vrsticami in odstavki.  
 
2.1.3  Barve in kontrasti  
Pri večini  starejših  ljudi  se  spremeni  zaznavanje barv  in počasi  začno  izgubljati občutek  za 
kontrast.  
WCAG  2.0  kriterij  narekuje,  da  barva  ne  sme  biti  edini  vizualni  način  posredovanja 
informacije,  ki  namiguje  na  neko  akcijo,  pričakuje  odgovor  ali  razlikuje  med  vizualnimi 
element  in da mora biti  kontrast  vsaj 4.5:1  (še bolj priporočljiv pa  je  vsaj 7:1)  za  vizualne 
predstavitve besedila in slik.  
Kako  lahko  to  omogočimo:  poskrbimo  za  to,  da  je  kontrast med  besedilom  ali  sliko  ter 
ozadjem vsaj 4.5:1; da so informacije, posredovane z barvami, na voljo tudi v besedilni obliki 
in da ob uporabi različnih barvnih navodil uporabimo besedilno iztočnico in s tem opozorimo 
uporabnika, kaj sledi; da zagotovimo zadosten, in ne ekstremen kontrast, uporabljamo svetla 
                                                       
1
 Em je merska enota v tipografiji, ki je definirana iz razmerja med širino  in višino črke, glede na trenutno velikost pisave. 
Popularnost njene rabe se je povečala z uporabo CSS. Več na http://en.wikipedia.org/wiki/Em_(typography). 
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pastelna ozadja namesto  črnega besedila na belem ozadju;  zaželena  je uporaba kontrasta 
3:1 z bližnjim besedilom ter zagotavljanje dodatnih vizualnih namigov za povezave, kjer so te 
v besedilu ločene zgolj z barvo. 
 
2.1.4  Večpredstavnost  
Ker  se  veliko  uporabnikov,  predvsem  starejših,  srečuje  z  zmanjšanjem  zaznave  vidnih  in 
čutnih dražljajev, pogosto potrebujejo prepise, napise in tišje zvoke v ozadju.  
WCAG 2.0 merila uspešnosti v tem primeru priporočajo naslednje možnosti: zgolj avdio (zapis 
spletne  strani),  zgolj video  (zapis  spletne  strani),  zvočni prepisi, alternativna oblika medija, 
tišje ali brez zvočnega ozadja.  
Omogočimo  jih  z  že  zgoraj opisanimi  rešitvami: primerni  so  vsi prepisi  in napisi  za  zvočna 
besedila,  zagotavljanje  alternativ  za  različne  oblike  avdio  in  video  vsebin,  pri  filmih  in 
posnetkih  se  priporoča  uporaba  podnapisov,  pri  avdio  zapisih  je  priporočeno,  da  so 
negovorjeni zvoki za 20 decibelov tišji od govorjenih.  
 
2.1.5  Sinteza govora  
Nekateri uporabniki s težavami vida uporabljajo programsko opremo za sintezo govora  (t.i. 
text to speech), ki je vedno pogosteje na voljo tako v brskalnikih kot tudi v samih operacijskih 
sistemih.  
WCAG  2.0  priporoča  tekstovno  alternativo  z  opisi  informacij,  strukture  in  odnosov  med 
elementi, ki služi v pomoč programski opremi za sintezo govora.  
Na  kaj  moramo  pomisliti  pri  oblikovanju  računalniških  vsebin:  na  zagotavljanje  kratkih 
tekstnih alternativ za nebesedilno vsebino (kratek opis slike ali grafa), ki služi istemu namenu 
in predstavlja informacijo na sliki, uporabo elementov za označevanje besedila (angl. labels) 
ter uporabo oznak h1‐h6 (angl. heading‐ov) za označevanje naslovov.  
 
2.1.6  CAPTCHA  
Uporabniki s slabšim vidom imajo pogosto težave pri razbiranju vse bolj pogostih CAPTCHA2 
znakov, saj imajo ti slabši kontrast in se ne morejo povečati.  
WCAG 2.0 kriterij narekuje uporabo alternativ pri nebesedilnih vsebinah.  
Na kaj moramo pomisliti, če želimo omogočiti namensko uporabo tovrstnih elementov tudi 
za  starejše  in  slabovidne  uporabnike:  zagotovitev  besedilne  alternative  in  zagotovitev,  da 
spletna stran vsebuje drugačno CAPTCHA z drugačnim načinom prikazovanja; da zagotovimo 
več kot dva načina prikazovanja tega testa; da omogočimo skrbnikom, da lahko obidejo test 
in vseeno potrdijo pristnost prijave  in da že  registriranim uporabnikom ni potrebno vedno 
znova izpolnjevati tega testa. 
 

                                                       
2
  CAPTCHA  ‐  'Completely Automated Public Turing  tests  to  tell Computers and Humans Apart' –  test, ki ugotavlja, ali  je 
določen  uporabnik  oseba  ali  program  (stroj).  Je  v  obliki  pravokotnika,  v  katerem  so  nanizane  črke  in/ali  številke  na 
slikovnem ozadju, ki jih mora uporabnik prepisati iz zaslona z namenom, da npr. potrdi prijavo v spletni e‐mail naslov, da 
se registrira na forumu, potrdi spletno naročilo, pošlje brezplačno sms sporočilo, sodeluje v nagradnih igrah in podobno. 
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2.2 DRUGO NAČELO: DELOVANJE  
Sestavni  deli  uporabniškega  vmesnika  in  navigacija morajo  biti  delujoči,  kar  pomeni,  da 
morajo biti  vse  funkcionalnosti dostopne  s  tipkovnico; da  je uporabnikom na  voljo dovolj 
časa  za  branje  in  urejanje  vsebine;  da  uporabniku  ponudimo  alternativne  načine  za 
krmarjenje po  spletni  strani,  iskanje vsebine  in določanje  trenutne  lokacije na  strani  (How 
People with ..., 2009). 
 
2.2.1  Povezave  
Veliko  uporabnikov  s  posebnimi  potrebami  zaradi  zmanjševanja  vizualnih  in  kognitivnih 
zaznavanj potrebuje jasno vidne in opazne povezave.  
WCAG  2.0  narekuje,  da mora  biti  namen  povezave  viden  že  iz  samega  besedila  povezave 
oziroma  iz besedila okoli nje, ter da se povezava  jasno opazi, ko se npr. uporabnik zapelje z 
miško čez besedilo.  
Kako to dosežemo: povezave poimenujemo z besedilom namesto URL‐jem, omejimo število 
povezav na npr. eni spletni strani, povezave vidno ločimo od ostalega teksta, omogočimo, da 
se besedilo z naslovom povezave poveča, osvetli ali se pojavi njen napis, ko gre uporabnik z 
miško čez povezavo. 
 
2.2.2  Navigacija  
Veliko  starejših  zaradi  slabšanja  zaznavnih  sposobnosti  potrebuje  jasno  oblikovano 
navigacijo.  
WCAG 2.0 kriterij govori o več kot le enem načinu prikazovanja informacije o položaju, kjer se 
v  računalniški  aplikaciji  uporabnik  nahaja  in  kje  lahko  dobi  določene  informacije;  pri 
rezultatih iskanja je posebej pomembno, da so poimenovani tako, da je že iz njihovega imena 
možno preprosto razbrati vsebino, ki jo opisujejo.  
Kako  dosežemo  te  kriterije:  oblikujemo  zemljevid  spletnega mesta:  omogočimo  funkcijo 
iskanja; omogočimo opisne naslove posameznih spletnih strani, da uporabnik  lahko razume 
rezultate  pri  iskanju;  omogočimo  piškotke;  označimo  trenutno  lokacijo  uporabnika  v 
navigaciji; na vsaki podstrani dodamo povezavo na začetno ali osnovno stran, itd.  
 
2.2.3  Uporaba miške  
Zaradi  težav  z  vidom  in  pešanja motoričnih  spretnosti  imajo  nekateri  (predvsem  starejši) 
uporabniki težave pri uporabi miške.  
WCAG 2.0:  indikatorji fokusa morajo biti vidni ‐ ko sistem zahteva uporabniški vnos, morajo 
biti  jasno  vidna  vnosna  polja,  za  nebesedilne  vsebine  morajo  biti  na  voljo  tekstovne 
alternative, besedilo se mora povečati do 200 %.  
Na kaj smo pozorni pri oblikovanju spletnih vsebin: na osvetlitev povezave, ko gre uporabnik 
čez z miško; na uporabo dobro vidnega kurzorja miške, na uporabo oznak za vnos v obrazcih, 
na uporabo besedila z relativno velikostjo pisave, saj je na večje besedilo lažje klikniti. 
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2.2.4  Uporaba tipkovnice in funkcije tab  
Nekateri uporabniki ne morejo uporabljati miške, zato namesto nje uporabljajo tipkovnico.  
WCAG  2.0  narekuje,  da mora  biti  vsebina  dostopna  in  funkcionalna  tudi  za  uporabniški 
vmesnik tipkovnice, ter se  indikator stanja (podobno kot kurzor pri miški)  lahko premika po 
spletni strani zgolj z uporabo tipkovnice in je pri tem viden uporabniku.  
Kako  to dosežemo: z uporabo HTML obrazcev  in povezav omogočimo uporabniku uporabo 
vsebin brez miške, omogočimo sprožitev določenih akcij s tipkovnico, dodamo povezavo na 
vrhu strani, ki vodi na osnovni nivo, uporabimo dobro viden  indikator stanja  in uporabimo 
dobro vidne mehanizme, ki sprožijo osvetlitev povezav  in kontrol, ko uporabnik  ''preiskuje'' 
elektronske vsebine s tipkovnico.  
 
2.2.5  Moteči dejavniki  
Starejši uporabniki so bolj nagnjeni k zmedenosti, ko se soočijo z gibanjem in zvoki na spletni 
strani.  
WCAG 2.0 kriteriji narekujejo uporabo mehanizma, s katerim lahko uporabnik začasno ustavi, 
prekine ali odstrani katerokoli vsebino, ki se premika in utripa.  
Kako  to dosežemo: dovolimo, da  se  lahko vsebino ustavi  in ponovno predvaja, kjer  je bila 
ustavljena; da oblikujemo vsebino, ki ne utripa več kot 5 sekund; da uporabniku omogočimo 
osvežitev  vsebine  namesto  avtomatskega  osveževanja  strani;  da  dovolimo  predvajanje 
zvoka, ki se nato samodejno ugasne po treh sekundah; omogočimo uporabniku, da se zvok 
začne predvajati na njegovo željo in ne samodejno (ikona z zvočnikom ''ugasni'' in ''prižgi'').  
 
2.2.6  Zadostna količina časa  
Uporabniki  s  težavami  z  vidom,  zmanjšanimi  ročnimi  spretnostmi  ali  kognitivnimi 
sposobnostmi potrebujejo več časa za procesiranje informacij.  
WCAG  2.0  narekuje  naslednje:  uporabnik  lahko  ugasne,  nastavi  ali  podaljša  katerekoli 
časovne omejitve, saj ta navadno ni ključnega pomena pri predstavitvi spletne vsebine (razen 
pri  multimediji  in  dogodkih  v  živo).  Premikanje  (scrolling)  po  vsebini  bi  moralo  ustaviti 
samodejno osveževanje, ki bi ga bilo možno kontrolirati in ustaviti.  
To  lahko dosežemo  tako, da dovolimo ustavljanje  in nadaljevanje predvajanja  vsebine, da 
omogočimo uporabniku  izklop  časovnih omejitev, da ga  z opozorilom obvestimo o poteku 
predvidenega časa, in da ga uporabnik po potrebi lahko podaljša. 
 

2.3  TRETJE NAČELO: RAZUMEVANJE  
Informacije  in  delovanje  uporabniškega  vmesnika  mora  biti  uporabniku  razumljivo.  To 
pomeni, da mora biti besedilo na strani berljivo in razumljivo, da se spletne strani prikazujejo 
in delujejo v predvidljivih oblikah  ter da  je uporabniku omogočeno  izogibanje napakam  in 
popravljanje le‐teh (How People with..., 2009). 
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2.3.1  Oblikovanje besedila  
Veliko starejših ljudi je neizkušenih uporabnikov spleta brez naprednejših znanj in navad pri 
brskanju,  zato  navadno  preberejo  celotno  stran,  pri  čemer  je  ključnega  pomena  dobra 
organizacija spletne strani.  
WCAG 2.0 narekuje uporabo oznak  za naslove  in opise  teme, uporabo naslovov pri daljših 
besedilnih odstavkih in dobro organizacijo besedila.  
Pri  oblikovanju  spletnih  strani  bodimo  natančni,  saj  se  predstavitev  besedila  razlikuje  v 
primerjavi z urejevalniki  in bralniki (npr. Word  in PDF programi kot je npr. Adobe Reader) – 
zagotoviti moramo opisne naslove in opisne oznake, besedilo moramo ločiti s podnaslovi, pri 
naštevanju pa raje uporabimo vertikalni seznam z oznakami s pikami ali številkami.  
 
2.3.2  Razumljiv jezik  
Uporabniki s posebnimi potrebami težje razumejo kompleksnejše stavke, nenavadne besede 
in tehniški žargon.  
WCAG  2.0:  zaželena  je  uporaba  mehanizma  za  označevanje  definicij  besed  in  fraz,  ki 
omogoča  podrobnejšo  opredelitev  besedila  in  zagotavlja  raven  težavnosti  besedila, 
razumljivo vsaj srednješolsko izobraženi osebi.  
Kako  se  držimo  teh  priporočil:  uporabimo  čist  in  preprost  način  izražanja  vsebine, 
omogočimo daljšo  razlago,  razlago kratic ali besedila v narekovajih  in storimo vse, kar  je v 
naši moči, da je tekst lahko berljiv. 
 
2.3.3  Dosledna navigacija in označevanje  
Za  ljudi,  ki  so  šele  začeli  uporabljati  splet  in  spletne  vsebine,  in  za  starejše  z  nekaterimi 
zmanjšanimi  kognitivnimi  zmožnostmi  je  dosledna  navigacija  in  predstavitev  še  posebej 
pomembna.  
WCAG 2.0: navigacija mora biti predstavljena na enak način in v istem vrstnem redu kjerkoli v 
računalniškem sistemu.  
Navodil  se  držimo  tako,  da  ponavljajoče  dele  predstavimo  na  enak  način  in  v  enakem 
vrstnem  redu  na  vseh  straneh  in  podstraneh,  prav  tako  pa moramo  dosledno  uporabljati 
oznake, imena in besedilne alternative.  
 
2.3.4  Odpiranje novih in pojavnih oken  
Nekateri  starejši  in  nevešči  uporabniki  računalnika  se  lahko  zlahka  zmedejo  ob  pojavu 
pojavnih oken, novih oken in novih zavihkov.  
WCAG  2.0  narekuje,  da  se  ob  fokusiranju  določenega  elementa  (ko  gremo  čez  vsebinski 
element  z  miško  ali  tipkovnico)  ne  sproži  nobena  sprememba,  ne  da  bi  jo  predhodno 
uporabnik potrdil.  
Kako to dosežemo: uporabnike predhodno opozorimo, da se bo odprlo novo okno, sproženje 
neke akcije mora biti aktivno in novo okno se lahko odpre zgolj na zahtevo uporabnika. 
 
2.3.5  Osveževanje strani in posodabljanje  
Nekateri  uporabniki  s  slabšim  vidom  in  zmanjšanim  občutkom  za  zaznavanje  lahko 
spregledajo vsebino, ki se samodejno obnavlja na zaslonu.  
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WCAG  2.0:  ko  se  uporabnik  fokusira  na  neko  komponento,  naj  ne  pride  do  sprememb, 
spreminjanje  nastavitev  naj  ne  vodi  v  spremembe  konteksta,  če  uporabnik  na  to  ni 
predhodno opozorjen; spremembe v kontekstu lahko sproži zgolj uporabnik, te se morajo po 
potrebi tudi izklopiti.  
Kako  to  dosežemo:  zagotovimo  gumb  Pošlji  (angl.  Submit),  da  se  spremeni  kontekst, 
opišemo, kaj se bo zgodilo, ko bo uporabnik nekaj potrdil, sproženje spremembe konteksta 
mora biti sproženo s strani akcije in ne, ko se uporabnik fokusira na nek element. Slednji naj 
se ne bi  spreminjal oziroma bi  le‐ta ponudil opcijo osvežitve  s  strani uporabnika namesto 
samodejnega osveževanja.  
 
2.3.6  Navodila in pomoč pri vnosu  
Nekateri uporabniki se srečujejo s težavami pri razumevanju zahtev obrazcev in pri pošiljanju 
izpolnjenih obrazcev.  
WCAG  2.0:  kjer  predvidevamo  uporabnikov  vnos  poskrbimo  za  oznake  in  navodila, 
omogočimo funkcijo pomoči.  
Kjer  predvidevamo  uporabnikov  vnos  poskrbimo  za  oznake  in  navodila  ter  omogočimo 
funkcijo  Pomoč  (angl.  Help),  kjer  podrobno  opišemo,  kaj  se  od  uporabnika  pričakuje; 
podobna vprašanja združimo na enem mestu, da uporabnik ni zmeden; omogočimo uporabo 
črkovalnika  in  že  predvidene  vnose,  označimo  pričakovan  format  zapisa  in  primer;  kje  je 
mogoče uporabimo oznake, imena in besedilne alternative. 
 
2.3.7  Preprečevanje napak in obnovitev obrazcev  
Zaradi zmanjšanih kognitivnih sposobnosti imajo nekateri uporabniki težave pri izpolnjevanju 
obrazcev in dokončanju transakcij.  
WCAG 2.0 narekuje, da morajo strani, še posebej kjer se zakonsko nekaj obvezujemo ali na 
straneh  kjer  potekajo  denarne  transakcije,  omogočiti  skok  na  prejšnjo  stran,  kjer  lahko 
podatke  pregledamo  in  popravimo,  na  vseh  straneh  bi  morala  obstajati  možnost,  da 
popravimo katerokoli informacijo in da se napaka pri vnosu samodejno zazna, označi in opiše 
uporabniku, tudi z možnimi popravki.  
Na kaj moramo biti pozorni: uporabniku omogočimo, da pregleda in popravi odgovore pred 
pošiljanjem, da sprejemamo različne formate zapisanih podatkov; uporabnika opozorimo na 
nepreklicne  spremembe,  pripravimo  jasno  razumljiva  sporočila  o  napakah,  ki  naj  bodo 
ločena od ostalega besedila; z besedilnim opisom označimo polje, ki ga uporabnik ni izpolnil 
ali da ni vnesen v pravilni obliki; da priporočimo konkreten popravek, omogočimo besedilni 
opis vseh napak, ki so se pojavile, navodila, kako jih popraviti in nadaljevati. 
 

2.4  ČETRTO NAČELO: ROBUSTNOST  
Vsebina elektronskih vsebin mora biti dovolj robustna, da se  lahko zanesljivo  interpretira z 
različnimi  prikazovalniki  vsebine  in  podporno  tehnologijo.  S  tem  poskrbimo  tudi  za 
prikazovanje vsebine na starejših  in novejših različicah prikazovalnikov (How People with..., 
2009). 
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2.4.1  Starejša oprema in programi  
Nekateri  starejši  uporabniki  niso  na  tekočem  in  uporabljajo  starejše  brskalnike  in  ostalo 
programsko opremo, ki ni enako zmogljiva in učinkovita kot novejše različice.  
WCAG 2.0 zahteva, da se označevanje (angl. markup) uporablja v skladu z določili.  
To dosežemo s preverjanjem spletne strani  in uporabo označevanja  in označevalnih  jezikov 
popolnoma  v  skladu  z  določili.  To  pomeni, da HTML  kode ne uporabljamo  za oblikovanje 
spletnih  strani,  kot  je  na  primer  postavitev  besedila  v  tabele,  ampak  za  to,  za  kar  je  bila 
predvidena – označevanje strukture.  
 
Če snovalci spletnih vsebin želijo, da so dostopne kar najširšemu krogu uporabnikov, se je 
potrebno držati nekaj osnovnih pravil (Smolnikar, 2008b):  
● poskrbeti  je  potrebno  za  semantično  strukturo:  uporabniki  uporabljajo  različne 

brskalnike in si prikaz spletne strani deloma prilagodijo lastnim potrebam,  
● poskrbeti  je  potrebno  za  razumljivo  vsebino:  jezik  mora  biti  čim  bolj  preprost, 

navigacija med stranmi pa hitra in smiselna,  
● ker  je  velikost  pisave,  ki  bi  ustrezala  vsem  uporabnikom,  nemogoče  določiti, mora 

oblikovalec nastaviti relativne in ne absolutne velikosti pisave,  
● izogibati se je potrebno sivim besedilom na belem ozadju, saj to zmanjšuje berljivost 

besedila,  
● ker vsi uporabniki ne vidijo slik (tudi zaradi nastavitev brskalnika), je ključnega pomena, 

da se slike, ki nosijo pomembne informacije, opremijo z atributoma »alternative text« in 
»long description«,  

● pri tabelah  je potrebna  jasna označitev glave  in noge stolpcev, podatke pa  je potrebno 
razvrstiti smiselno – tako, da jih lahko bralnik bere po vrsticah,  

● pri uporabi  JavaScripta ali Flasha  je pri oblikovanju  strani potrebno v  zakup vzeti  tudi 
uporabnike,  ki  nimajo  nameščenih  orodij  za  ogled  tovrstnih  vsebin  in  zagotoviti 
dostopnost informacij tudi brez uporabe tovrstnih tehnologij,  

● po postavitvi strani je smiselno stran testirati v kombinaciji večih metod. 
 
Za uspešno  integracijo uporabnikov  s posebnimi potrebami v  informacijsko družbo  je  tako 
potrebno udejanjati pet osnovnih načel (Pustišek, Bešter, 2007): 
● osveščenost  (angl.  awareness),  ki  se  nanaša  tako  na  uporabnike,  ki  morajo  poznati 

možnosti, kakor tudi na ponudnike opreme in storitev, ki naj bi specifične potrebe tako 
poznali, kakor tudi razumeli;  

● razpoložljivost (angl. availability) opreme in storitev; 
● primernost (angl. appropriateness) novih orodji, ki bodo zagotavljala dostop in uporabo 

storitev, pri tem pa upoštevala uporabniški vidik (za razliko od tehnološkega pogleda na 
dostop do vsebin v e‐obliki); 

● preskrbljivost  (angl.  affordability)  kot  finančni  vidik,  ki  ne  sme  biti  odločilni  faktor 
vključevanja ciljnih skupin uporabnikov v informacijsko družbo; 

● dostopnost  (angl.  accessibility)  z  vidika  načrtovanja  storitev  in  opreme,  ki  mora 
zagotavljati opremo tudi uporabnikom s posebnimi potrebami, tu se kot vodilno načelo 
kaže  načrtovanje  za  vse,  torej,  iskanje  rešitev,  ki  omogočajo  dostopnost  vsem  delom 
populacije (inkluzivnost).  
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3  DELO KNJIŽNIC Z UPORABNIKI S POSEBNIMI POTREBAMI V E‐OKOLJU  
Mednarodna  zveza bibliotekarskih društev  in ustanov  (IFLA)  je  v okviru  sekcije,  ki  skrbi  za 
delo  knjižnic  z  uporabniki  s  posebnimi  potrebami  (Section  for  Libraries  Serving 
Disadvantaged  Persons)  pripravila  več  smernic,  te  pa  so  večinoma  usmerjene  v  delo  z 
uporabniki  v  fizičnem  okolju  in  v  manjši  meri  namenjene  delu  s  tovrstnimi  osebami  v 
virtualnem okolju. 
 
Dokument Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu knjižnic 
(Kodrič  ‐  Dačić  et  al.,  2010)3  glede  možnosti  izkoriščanja  elektronskih  virov  za  slepe  in 
slabovidne  v  povzetku  raziskave  navaja,  da  so  publikacije  v  elektronski  obliki  slepim  in 
slabovidnim dostopne le, če so zapisane v ustreznem formatu. To velja tako za spletne strani 
in elektronske vire, ki jih vsebujejo, kot tudi za digitalizirane publikacije na statičnih nosilcih 
zapisov  (na  primer  CD  podatkovni  nosilec).  Pogosto  uporabljeni  PDF  format  je  lahko 
neustrezen za slepe in slabovidne. Idealen sistem za digitalni dostop do informacij je DAISY, 
ki bi ga bilo treba uvesti tudi v Sloveniji. Možnost za slabovidne so tudi elektronski čitalniki, 
katerih  uporabnost  bi  bilo  potrebno  še  preizkusiti.  Slepim  državljanom  bi  bilo  potrebno 
zagotoviti dostopnost  spletnih strani  javne uprave,  javnih zavodov  ipd. V  ta namen so bila 
izdelana »Navodila za izdelavo spletne strani, ki bo uporabna za slepe in slabovidne« (Priloga 
1).  
Uporaba  elektronskih  virov  je  odvisna  tudi  od  usposobljenosti  slepih  in  slabovidnih  za 
dostopanje do spleta. Podatek, da samo 5 % članov ZDSSS uporablja informacijski sistem EIS, 
kaže na  to, da  so  slepi  in  slabovidni premalo usposobljeni  za uporabo  spleta oziroma, da 
nimajo potrebne opreme. 
 
Smernice  za  knjižnične  storitve  za  osebe  z  disleksijo  (2007)  za  področje  informacijske 
tehnologije  navajajo,  da  je  uporaba  multimedijskih  računalnikov  s  slikami,  zvokom  in 
besedilom  privlačen  način  učenja  za  osebe  z  bralnimi  težavami,  vendar  največjo  težavo 
predstavlja dejstvo, da je potrebno za pridobitev določenega podatka pravilno vpisati iskalno 
zahtevo. To navadno predstavlja največjo oviro pri sistemih, ki ne omogočajo samodejnega 
predlaganja morebitnega  ustreznejšega  iskalnega  izraza,  kot  je  bil  vnesen.  Smernice  kot 
rešitev predlagajo programsko opremo za preverjanje črkovanja in slovnice, ki je namenjena 
predvsem osebam z disleksijo. Knjižnica  lahko kupi katerega od  teh programov  in staršem, 
učencem in učiteljem prikaže njihovo uporabnost. Računalnik s tovrstno programsko opremo 
naj  bi  bil  nameščen  v  ločenem  prostoru  knjižnice,  da  se  zagotovi  zasebnost  uporabnika, 
knjižnično osebje pa mora biti usposobljeno za njegovo uporabo da lahko priskoči na pomoč, 
če je to potrebno. 
 
Za zagotavljanje enakopravnega dostopa do interneta in elektronskih podatkovnih zbirk, naj 
knjižnica  opremi  nekaj  svojih  računalnikov  s  programi  za  sintezo  govora  in/ali  povečavo 
besedila. Za delo z urejevalniki besedila mora biti za osebe s težavami pri branju in črkovanju 
zagotovljena različica programa, ki omogoča tudi t.  i. funkcijo prepoznavanje glasu. Spletna 

                                                       
3
 Dokument v obliki študije je leta 2010 pripravila skupina strokovnjakov pod okriljem Centra za razvoj knjižnic 
NUK za potrebe Ministrstva za kulturo. 
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stran knjižnice naj bo lahko berljiva, s preprosto in jasno obliko, tako da bo razumljiva vsem 
skupinam  uporabnikov.  Hkrati  je  priporočljiva  zagotovitev  tehnične  in  strokovne  pomoči 
skupini uporabnikov s težavam pri branju tudi preko spleta, če je to le mogoče (Smernice …, 
2007, Access …, 2005). 
 
Starman  (2011)  za  potrebe  prilagoditve  uporabe  računalniške  in  druge  opreme  ter 
prilagoditve  knjižničnega  gradiva  za  uporabnike  s  posebnimi  potrebami  navaja  sledeče 
rešitve: 
  Prilagoditve uporabe računalniške in druge 

opreme
Prilagoditve knjižničnega gradiva

Uporabniki z motnjami v 
duševnem razvoju 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Upoštevati  osebni  prostor  pri  fizičnem 
kontaktu.  

● Uporaba manj obsežnega gradiva.  
● Uporaba lažje berljivega gradiva. 

Slepi uporabniki  ● Nameščena zvočna podpora na računalniških 
katalogih za iskanje knjižničnih gradiv.  

● Brajeva  vrstica  in  zvočna  podpora  za  delo  z 
računalnikom.  

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

 

● Taktilne ali zvočne oznake na gradivu.
● Možnost  skeniranja  gradiva  v  dostopno 
elektronsko  obliko.  Elektronsko  gradivo 
naj bo v  .html,  .doc,  .rtf ali dostopni  .pdf 
obliki. 
● Taktilne slike ali tridimenzionalni modeli. 
● Zvočno  gradivo  na  kaseti,  CD/DVD  ali  v 
DAISY formatu. 

Slabovidni uporabniki  ● Programska  oprema  za  povečavo  zaslonske 
slike.  

● Pripomočki  za  povečavo  za  delo  na  blizu 
(optične ali elektronske lupe). 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Možnost skeniranja knjižničnega gradiva v 
dostopno elektronsko obliko.  
● Možnost povečave knjižničnega gradiva.  
● Elektronsko  gradivo  v  .html,  .doc,  .rtf  ali 
dostopni .pdf obliki.  
● Zvočno gradivo.  
● Povečane  in  visoko  kontrastne  slike  ter 
tridimenzionalni modeli. 
● Gradivo v povečanem tisku, visok kontrast 
med pisavo in ozadjem na spletni strani 

Gluhi uporabniki  ● Vizualna  opozorila  na  računalniku  namesto 
zvokov. 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Video  predstavitev  demonstracije  uporabe 
opreme. 

● Lažje berljivo gradivo. 
● Zvočno  gradivo  naj  bo  opremljeno  s 
podnapisi  in/ali  tolmačenjem  v  znakovni 
jezik. 

Naglušni uporabniki  ● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Video  predstavitev  demonstracije  uporabe 
opreme. 

● Lažje berljivo gradivo 

Uporabniki z govorno 
jezikovnimi težavami 

● Podpora za preverjanje črkovanja in slovnice.
● Zvočna podpora za branje besedil. 

● Elektronsko ali zvočno gradivo. 
● Lažje berljivo gradivo. 

Gibalno ovirani uporabniki  ● Prilagojena miška, tipkovnica ipd. 
● Pomoč pri uporabi opreme. 
● Poljubno  nastavljanje  novih  pomenov  in 

ukazov posameznim tipkam tipkovnice. 
● Uporaba zaslonske tipkovnice v kombinaciji z 

zasloni na dotik, ki jih posamezniki sprožajo z 
miško,  igralnimi  palicami  ali  vnosnimi 
tablicami. 

● Uporaba programske opreme za govorni vnos 
ukazov. 

● Gradivo  v  avdio  ali  video  obliki,  na 
CD/DVD ali v DAISY formatu 

Dolgotrajno ali kronično bolni 
uporabniki 

● Podpora za preverjanje črkovanja ali slovnice.
● Zvočna podpora za branje besedil. 

● Gradivo v zvočni ali elektronski obliki.
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  Prilagoditve uporabe računalniške in druge 
opreme

Prilagoditve knjižničnega gradiva

Uporabniki s specifičnimi učnimi 
težavami 

● Uporaba  računalnika  s podpornimi programi 
za pisanje. 

● Programska  oprema  za  zvočno  podporo 
branja besedil. 

● Programi  za  oblikovanje  konceptualnih  in 
podatkovnih  shem,  zaslonska  ravnila, 
uporaba  barvnih  prosojnic  za  spreminjanje 
barvnega  ozadja,  ki  olajšajo  branje  na 
računalniškem zaslonu 

● Možnost  skeniranja  knjižničnega  gradiva 
za pretvorbo v digitalno obliko. 
● Lažje berljivo gradivo. 
● Tiskanje  na  pastelno  obarvan  papir  (bež 
oz. svetlo kremno rumena). 
● Gradivo  v  avdio  ali  video  obliki,  na 
CD/DVD ali v DAISY formatu  
● Uporabnik  z  disleksijo  bo  uspešnejši  z 
zvočno knjigo.  Če knjigo bere  in  jo hkrati 
posluša, je njegova pozornost večja. 

Uporabniki s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami 

● Individualna  seznanitev  uporabnika  z 
uporabo računalniške in druge opreme. 

● Upoštevati  osebni  prostor  pri  fizičnem 
kontaktu. 

● Uporaba manj obsežnega gradiva. 
● Miselni vzorci, svetle barve. 

 
Smernice  za  lažje  razumljivo  gradivo  (Guidelines  …,  2010)  priporočajo,  naj  bo  tudi 
informativno gradivo, ki ga knjižnice pripravljajo za svoje uporabnike (promocijske zloženke, 
spletne vsebine, informacije v elektronski obliki) razumljivo za vse. Pri tem se je dobro držati 
nekaterih preprostih načel:  
● vsebina mora biti podana jasno, kratko in s kratkimi stavki, 
● v  čim  večji  meri  se  je  potrebno  izogibati  tujkam,  kakor  tudi  preveč  strokovni 

terminologiji, 
● ustrezno  oblikovanje  besedila  je  zelo  pomembno,  med  odstavki,  kakor  tudi  med 

besedilom naj bo dovolj razmika, paziti je potrebno na pravilen prelom besed, 
● vključitev  slikovnih  pojasnil  (preprostih  grafov,  preglednic,  predstavitvenih  slik)  v 

podporo  zapisanemu  besedilo,  zaželena  je  tudi  uporaba  splošno  razširjenih 
piktogramov, 

● primerneje  je uporabiti  temnejše besedilo na belem  ali  svetlem ozadju,  kot pa  svetlo 
besedilo  na  temnem  ozadju  (seveda  z  izjemo  pri  nekaterih  vsebinah,  namenjenih 
nekaterim uporabnikom s specifičnimi težavami z vidom), 

● pomembnejša  besedila  lahko  pripravimo  tudi  v  osnovni  (s  kompleksnejšimi  stavki, 
daljšimi besedili)  in preprosti obliki  (skrajšano besedilo,  zapisano  v  lahko  razumljivem 
jeziku),  kjer  je  slednje  namenjeno  uporabnikom  s  senzornimi,  bralnimi  ali  težavami  z 
razumevanjem prebranega4.  

 
Omeniti  je  potrebno  tudi  Nacionalni  center  za  dostopno  informacijsko  tehnologijo  v 
izobraževanju  univerze  v  Washingtonu  (The  National  Center  on  Accessible  Information 
Technology  in  Education),  ki  je  v  sodelovanju  z  Nacionalnim  inštitutom  za  raziskave 
invalidnosti  in  rehabilitacijo  ameriškega  ministrstva  za  šolstvo  (National  Institute  on 
Disability  and  Rehabilitation  Research  of  the  U.S.  Department  of  Education)  za  potrebe 
ameriških  izobraževalnih  inštitucij  pripravil  kontrolni  seznam  (Information  Technology  in 
Education Accessibility Checklist, 2004),  s  katerim  lahko  le‐te preverijo ali nudijo ustrezno 
izobraževalno oz. delovno okolje za slušatelje  in predavatelje s posebnimi potrebami. Med 

                                                       
4
  Dober  primer  tovrstne  prakse  je  spletna  enciklopedija Wikipedia,  ki  za  večino  člankov  zagotavljajo  tudi 
različico v t.i. preprosti angleščini (Simple English). 
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njimi so tudi vprašanja namenjena preverjanju zagotavljanja dostopa do vsebin v elektronski 
obliki za uporabnike z različnimi zaznavnimi ali gibalnimi težavami.  
 
Ne  nazadnje  pa  moramo  omeniti  tudi  nujnost  izvajanja  informacijskega  opismenjevanja 
ciljnih skupin uporabnikov z njimi prilagojenimi programi in učnimi metodami. Prve korake v 
tej  smeri  že pripravljamo  tudi  v osrednjeslovenski  regiji,  kjer nameravamo  v  letu  2012  za 
potrebe spletnih strani splošnih knjižnic osrednjeslovenskega območja pripraviti programsko 
orodje,  ki  bo  z  enega  spletnega mesta  omogočalo  prilagoditve  vsebin  spletnih  stran  za 
različne skupine uporabnikov s senzornimi  težavami  (slabovidni,  ljudje z bralnimi  težavami, 
starejši, itd.), pri tem pa upoštevali specifike posameznih ciljnih skupin glede na priporočila, 
navedena v poglavju 2. 
 
Za  zagotovitev  storitev  knjižničarji  potrebujemo  specifična  znanja  za  ustrezno  delo  z 
uporabniki s posebnimi potrebami, kar pomeni, da  je potrebno v programe dela knjižnic za 
prihodnja leta vključiti izobraževanja knjižničarjev za delo s posameznimi ciljnimi skupinami. 
 
Pri tem nam je lahko v pomoč tudi letu 2005 sprejeta Novomeška deklaracija (Kakovostno …, 
2005) v kateri je med drugim predlagano, da je potrebno: 
 �v vsaki osrednji knjižnici zadolži  določi enega strokovnega delavca za spremljanje  in 

razvijanje  knjižnične  dejavnosti  za  ugotovljene  potrebe  prebivalcev  s  posebnimi 
potrebami,  

 poskrbeti,  da  bodo  potrebe  teh  prebivalcev  zastopane  v  vseh  dokumentih,  ki  se 
navezujejo na knjižnično dejavnost, 

 dopolniti založniške programe (tudi avdio  in video) z vsebinami  in oblikami, primernimi 
za posamezne značilne potrebe prebivalcev s posebnimi potrebami (npr. zvočne knjige, 
lažje berljive  knjige  in  časopisje, povečani  tisk)  in omogočiti dostopnost  teh posebnih 
izdaj v vseh knjižnicah na vidnem in ustrezno dostopnem mestu, 

 poskrbeti,  da  bo  tema  knjižnična  dejavnosti  za  prebivalce  s  posebnimi  potrebami 
zastopana na vseh strokovnih knjižničarskih posvetovanjih in primerno tudi na posvetih 
drugih strok, ki obravnavajo potrebe prebivalcev s posebnimi potrebami. 

 
Kot  vodilo  pri  uresničevanju  pa  nam  lahko  služi misel,  ki  so  jo  zapisali  Starman,  Južnič  in 
Žagar (2011, str. 84): »Na področju izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev je potrebno 
postoriti  še marsikaj.  Ko  bodo  bibliotekarji  toliko  ozaveščeni  o  uporabnikih  s  posebnimi 
potrebami, ko bodo poznali načine prilagajanja gradiva in storitev zanje […] bodo uporabniki 
s posebnimi potrebami nekaj običajnega, prilagoditve zanje pa samoumevne«. 
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5  PRILOGE 
 
Priloga 1:   Navodila  za  izdelavo  spletne  strani,  ki  bo  uporabna  za  slepe  in  slabovidne 

(Kodrič – Dačić et al., 2010, str. 60) 
 
Osnovni napotki, kako izdelati slepim in slabovidnim prijazno in uporabno spletno stran : 
● Pomembna je kontrastnost spletne strani: spletna stran naj bo čim bolj kontrastna. 
● Na spletni strani naj ne bo preveč grafičnih elementov. 
● Spletna stran naj bo pregledna in enostavna. 
● Spletna stran ne sme biti narejena s programom Macromedia Flash. 
● Označevanje grafik in slik: uporaba alternativnega besedila (tag) za označevanje grafik in 

slik na spletni strani, torej vsakega objekta, ki ni tekstoven. V HTML‐ju to storimo tako, 
da  v  slikovni  tag  dodamo:  alt=”vaš  opis  slike”.  Zemljevidi morajo  imeti  alternativno 
besedilo za vsako območje, na katerega se da klikniti. 
Če  se  želimo  prepričati,  da  smo  označili  vse  potrebne  elemente  na  strani,  to  lahko 
preverimo tako, da stran prikažemo v načinu brez slik. V tem primeru bomo namesto slik 
dobili opise, ki smo jih definirali v alternativnem opisu slike. 

● Nasveti za pisanje dobrega alternativnega besedila: 
○ Opišemo funkcijo slike, še posebej če je slika povezava. 
○ Najprej  napišemo  pomembne  informacije,  če moramo  navesti  daljši  opis,  le  tega 

ločimo z dvopičjem. 
○ Če  grafika nima nobenega pomena, potem  take  grafike ne označujemo  (recimo  če 

uporabimo grafiko za pozicioniranje drugih grafik, npr. presledka). 
○ Če ne vemo, kaj bi povedali o sliki, lahko namesto opisa uporabimo “ni besedila”. 
○ Če  premikamo  npr.  naslove  menijev  na  strani,  ne  pozabimo  premakniti  tudi  alt 

besedila, ki se nanaša nanj. 
○ Pravilno črkujmo opise. 

● Označevanje strukture strani – grafike niso edino, kar se označuje na strani. Pravilno  je 
potrebno  označiti  tudi  dele  strani,  tako  da  uporabnik  lahko  ve,  kdaj  se  premakne  od 
enega dela strani k drugemu (navadno to označujemo z barvami, tekstovno pa je treba 
stvari rešiti drugače). 
○ Okvirjem, ki so na strani, lahko damo ime. 
○ Posamezna  področja  na  strani  lahko  poimenujemo;  pred  področje,  ki  ga  želimo 

poimenovati, vstavimo “Test Label”. 
● Označevanje povezav: če je povezava grafična, mora biti označena, besedilne povezave 

pa morajo imeti nek pomen.  
Primer označevanja povezave: <a href="/finest/download.html">For the latest version of 
our software, click here.</a> 

● Java,  JavaScript  in  ostalih  ne‐HTML  elementov  ni  priporočljivo  uporabljati.  Če  jih  že 
vključujemo na  stran, bodimo pozorni kaj  se  zgodi, ko uporabniki  želijo uporabljati  to 
stran. Preverimo tudi kaj se zgodi, če uporabniki uporabljajo starejšo različico brskalnika. 
Če že uporabljamo ne‐HTML oblike, poskrbimo da bomo imeli alternativno obliko, ki bo 
podajala enake informacije kot ne‐HTML element. 
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● Funkcija  posameznih  delov  besedila  mora  biti  natančno  določena  s  strukturnimi 
elementi, t.i. tagi HTML jezika. 

● Dobro  je,  če so posamezni elementi spletne strani dopolnjeni z metapodatki, ki nosijo 
osnovno  informacijo o podatkih, ki so sestavni del spletne strani. Npr. tag, ki določa da 
je  del  spletne  strani  naslov,  je  lahko  dopolnjen  z  informacijo  o  jeziku,  v  katerem  je 
napisan.  Tako  lahko  slep  uporabnik  takoj  presodi,  če  je  besedilo,  glede  na  njegovo 
jezikovno predznanje, primerno zanj. 

● Vključitev  jezikovne  informacije  je  pomembna  tudi  za  pravilno  delovanje  bralnikov 
zaslona, bralniki namreč ne morejo »prebrati« grafičnih informacij. 

● S spletnih strani, ki ne upoštevajo zgoraj omenjenega, lahko slepi in slabovidni pridobijo 
le omejeno število informacij. 

 
Za lažjo berljivost spletnih strani so v Priročniku dodali še naslednje možnosti, do katerih so 
pripravljavci dokumenta prišli na osnovi praktičnih izkušenj: 

● funkcijo KREPKO/BOLD: pregledane strani imajo funkcijo določanja velikosti besedila, 
nobena pa ne vključuje možnosti označiti besedilo kot krepko, 

● možnost poljubne nastavitve kontrasta, barve črk in ozadja, 
● pri  straneh,  ki  imajo  več  jezikovnih mutacij,  bi moralo  biti  standardizirano mesto 

gumba za izbiro jezika, 
● standardizirana razporeditev tudi drugih osnovnih funkcij, itd. 



Priloga 8:  Program Mestne knjižnice na obisku v Knjižnici Litija (24. maj 2011) 
v okviru tedna MKL 
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